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في  والتقدم  التطور  رغم  فيه،  نعيش  الذي  العالم  إن 

بعض املجاالت، لم يزل يعاني الحروب والدمار، وهيمنة 

من  ماليين  واإلنصاف.  العدل  وغياب  والجور،  القسوة 

أبناء  واستبداد  واالنتهاكات،  االعتداءات  يعانون  البشر 

ة 
ّ
جلدتهم. حسب قاعدة العلة واملعلول املشهورة، إن كاف

لها  والفتن،  واألزمات  والتحديات  والقالقل  االضطرابات 

علل وعوامل يجب دراستها ومعرفتها، واتخاذ تدابير وحلول 

ناجعة ملعالجتها؛ ألّن محاربة املعلول من غير محاربة عللها 

النتائج  إلى  تؤدي  لن  وفرتها،  التي  والظروف  وعواملها 

املطلوبة.

فلو تعّمقنا النظر، نجد أّن بعض العوامل والحواضن التي 

لها دور فيما آلت إليه األوضاع الراهنة، تختصر فيما يلي:

1- إّن الصراع بين الفكرة الغربية والفكرة اإلسالمية دخلت 

طاقاته  كافة  يستخدم  الغرب  وصعبة.  معّقدة   مرحلة 

العالم  التهام  جديدة  وأساليب  متطورة  بتخطيطات 

اإلسالمي  العالم  وليسوق  واإلرهاب،  بالتطرف  اإلسالمي 

نحو اتخاذ موقف دفاعي؛ وهي سياسة مناسبة في وجهة 

اإلسالمية،  والشعوب  الحكومات  على  للسيطرة  نظرهم 

االختالفات  وإلثارة  اإلسالمية،  للصحوة  والتصدي 

االنفصالية  والنزاعات  والطائفية  والقومية  الداخلية 

في العالم اإلسالمي، ولتغيير الخرائط السياسية لبعض 

البالد، وبسط نفوذهم.

2- إّن هللا تعالى فّضل العالم اإلسالمي باملوارد الطبيعية 

والطاقات البشرية الواسعة التي أثارت حسد وحقد عالم 

الكفر؛ ألجل هذا يسعون أن يجدوا موطئ قدم لهم في 

اإلسالمية  البالد  شؤون  في  ليتدخلوا  اإلسالمي،  العالم 

وليسيطروا عليها ويتمتعوا بهذه املصادر تحقيقا ألهدافهم 

وغاياتهم.

االتصاالت  ثورة  بعد  قرية  إلى  تبّدل  العالم  إّن   -3

والتواصالت وتوّسع وسائل اإلعالم، حيث لم تكن تخفي 

في عاملنا  األنباء واملعلومات من نقطة على نقطة أخرى 

املعاصر. استخدم الدعاة والناشطون هذه الفرصة لبث 

تعاليم  أّن  وملا  العالم.  أنحاء  كافة  في  الدعوة اإلسالمية 

اإلسالم تتفق مع فطرة البشر، يعتنق الكثيرمن الغربيين 

هذا الدين، ويدرسه اآلخرون، وهي النقطة التي أقلقت 

املؤسسات التبشيرية في الغرب. فهي خائفة على أن يميل 

األجيال املعاصرة أو القادمة في الغرب إلى الدين اإلسالمي. 

ألجل هذا يسعون أن يظهروا دين الرأفة والرحمة  على 

أنه عامل التطرف والعنف في العالم، وأن يشّوهوا صورة 

اإلسالم املضيئة والطاهرة بتهويل حوادث وقضايا بسيطة 

هم في الحقيقة عواملها وأسبابها ليصّدوا بهذه الطريقة 

سبيل وصول اإلسالم إلى القلوب في الغرب.

ما حدث في الدنمارك وفرنسا من إساءة إلى الرسول الكريم 

صلى هللا عليه وسلم، ال شّك أنها حلقة من هذه السلسلة 

القبيحة، وجزء من هذه الخطة الكبيرة املمتلئة بالحقد 

والبغضاء.

توفير  من  الكفار  يتبعها  التي  األخرى  األهداف  من   -٤

حاضنات وعوامل العنف والتطرف، أن يتصّدوا للتطور 

عوامل التطرف 
وحاضناته *

سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي 

أستاذ الحديث واإلفتاء بالجامعة

االفتتاحية
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تدفع  أجواء  ويصنعوا  اإلسالمية،  البالد  في  االقتصادي 

األجنبية.  الدول  إلى  أموالهم  ينقلوا  أن  املسلمين  أغنياء 

والشركات  املصارف  مصلحة  في  تصّب  خطوة  وهذه 

الغربية. 

٥- مع األسف، يساعد الكثير من القادة والزعماء في العالم 

التطرف  تنمية  على  مخدوعين،  أو  متجاهلين  اإلسالمي 

وتوفير حواضنه، بإشاعة اإللحاد وتبرير الظلم وعدم تنفيذ 

قوانين اإلسالم؛ وهذا نفس غاية الغرب واألمريكان؛ ألنهم 

يعرفون جيدا أن جرثومة التطرف والعنف سوف تنمو 

ما ازداد التطرف 
ّ
في مستنقع الظلم والجور واألزمات. وكل

والعنف والفو�سى في البالد اإلسالمية، ازدادت لهم فرص 

تلك  في  العسكري  ل 
ّ
التدخ

البالد.

املذكورة؛  العوامل  6- رغم 

بهذه  االعتراف  من  البّد 

بعض  جذور  أن  الحقيقة 

التصرفات تعود إلى دراسات 

ناقصة واستنباطات خاطئة 

هناك  اإلسالمي.  الدين  من 

القرآن  في  وأحاديث  آيات 

شرعية  ونصوص  والسنة 

إلى  املراجعة  من  البد 

الفقهاء والعلماء الراسخين 

الستيعاب  معانيها الصحيحة والدقيقة. فعندما يقوم من 

ال يملك األهلية وصالحية االستنباط من هذه النصوص 

مباشرة، ال شك أنه سيعود باستنباطات خاطئة، ويكون 

مصداقا آلية "يضل به كثيرا".

هي  االنحرافات  من  النوع  هذا   من  األول  النموذج 

التصرفات الخاطئة للخوارج الذين ظهروا في عهد سيدنا 

علي ر�سي هللا عنه.

إن أزمة الخوارج في ذلك الوقت جعلت األمة في مواجهة 

الخوارج كطائفة  انقرض  ثّم  مشكالت معّقدة مستمرة. 

الخاطئة  وأفكارهم  توجهاتهم  لكن  التقليدي،  وبمنهجه 

بقيت لترثها بعض الجماعات والطوائف. يمكن أن يكون 

ة العلم في األحكام الشرعية 
ّ
بعض هذه الجماعات مع قل

مخلصة في غاياتها وأهدافها، والبعض اآلخر لديها نواياها 

األفكار  وجود  إنكار  يمكن  ال  ذلك،  كّل  مع  الخالصة. 

ة واملنحرفة، وال شّك أّن الخطوات والتصرفات غير 
ّ
الضال

املدروسة والسلوكيات املستبدة ليست طريقة حل هذه 

ر 
ّ
األزمات بل تزيد في االنحراف والتطرف والعنف، وتوف

شماتة  وتثير  سيئة،  وردود  ال�سيء،  االستغالل  أرضية 

األعداء.

في مثل هذه الظروف واألوضاع، يجب على الجميع أن 

يبحثوا عن حلول وتدابير. 

والدعاة  والعلماء  والنخب  العاّمة  من  الجميع  نعم؛ 

والسياسيين  واملفکرين 

والحکومات والشعوب، على 

کواهلهم مسئوليات يجب أن 

ينهضوا من أجلها. فاالكتفاء 

ال  والتحليالت  بالتأسفات 

يغني شيئا، بل البد أن ينزل 

كّل شخص إلى امليدان مع ما 

عنده من طاقة وقوة. "يا أيها 

الذين آمنوا إن تنصروا هللا 

ينصركم، و يثبت أقدامكم".

الرحمة  دين  اإلسالم  إّن 

العنف،  والسالم.  والعدل 

والقساوة، والظلم، والجور، والحرب، والفتنة، مرفوض 

من وجهة نظر اإلسالم. إن هللا تعالى تطرق إلى بيان صفة 

رحمته بعد بيان حمده وربوبيته في أول سورة من القرآن 

الكريم قائال: "الحمد هلل رب العاملين، الرحمن الرحيم". 

رحمة  إال  أرسلنك  "وما  للعاملين.  رحمة  رسوله  وأرسل 

للعاملين". قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنما بعثت 

ألتمم مكارم األخالق".

إن هللا تعالى ينصح عباده في واحدة من أجمع آيات القرآن 

الكريم بالعدل هكذا: "إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء 

ذي القربى وينهى عن الفحشاء و املنكر والبغي".

فعلى الكّتاب والناشطين املعتدلين أن ينزلوا إلى امليدان، 

االفتتاحية
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ويفّندوا الدعايات ضّد اإلسالم من ناحية، ويزيلوا غبار التهم 

عن وجه اإلسالم، ويقنعوا العالم بأّن اإلسالم دين الرأفة 

والرحمة، واالعتدال والسالم، وأّن الجهاد في اإلسالم ليس 

معناه أن يقتل املسلم إذا وجد  كافرا أومخالفا ويسلب 

يتطلب  القتال  ميادين  في  األشخاص  قتل  وإّن  أمواله؛ 

شروطا لو لم تتوفر تلك الشروط يبقى الشخص مصونا 

عن القتل.

أو�سى رسول الرأفة والرحمة الصحابة املجاهدين قائال: 

"ال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال وال صغيرا، وال إمرأة". )رواه 

الترمذي(

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحذر من غارة منازل 

األعداء وأموالهم. 

وقد أو�سى الخليفة الراشد أبوبكر الصديق ر�سي هللا عنه 

قائد جيش املجاهدين "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 

أنفسهم هلل. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. 

الشعر.  وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من 

فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف". وإني موصيك بعشر: 

"ال تقتلن امرأة، وال صبيا، وال كبيرا هرما، وال تقطعن شجرا 

مثمرا، وال تخربن عامرا، وال تعقرن شاة، وال بعيرا، إال ملأكلة. 

وال تحرقن نحال، وال تغرقنه، وال تغلل وال تجبن". وفي عهد 

سيدنا عمر الفاروق ر�سي هللا عنه في االتفاقية التي تّم 

عقدها بين القائد العظيم خالد بن الوليد ر�سي هللا عنه مع 

أهل الحيرة، نجد هذه املادة: "ال يهدم لهم بيعة وال كنيسة، 

وال يمنعون من ضرب النواقيس، وال إخراج الصلبان في يوم 

عيدهم". ) كتاب الخراج:٥12(

إّن التاريخ اإلسالمي حافل من هذه النماذج من مراعاة حقوق 

املخالفين والتسامح معهم. فال ينبغي أن يكون الدين أو املذهب 

لعبة ألّي نوع من االستنباطات  والتوجهات الخاطئة.

إّن مسئولية العلماء والقادة واملراكز العلمية عظيمة في 

هذه القضية. فعندما ال تقّدم مواقف شفافة وواضحة 

تجاه قضايا العالم اإلسالمي، وعندما ال تقدم طرق وحلول 

صحيحة، يقوم أشخاص وجماعات ال تجربة لديها بأخذ 

األحداث  فيفّسرون  خاليا،  امليدان  ويرون  املبادرات، 

والقضايا حسب أفكارهم واستنباطاتهم. وال شّك أّن الضرر 

في مثل هذه األحوال  يعود على  املسلمين في أنحاء العالم.

"نقاط تسترعي االنتباه"

النقاط  إلى  االنتباه  تقت�سي  الراهنة  األوضاع  أّن  نعتقد 

التالية:

والبحوث  والدراسات  للعلوم  مراكز  وتقوية  1-تأسيس 

لدراسة  واملفكرين  الخبراء  االستراتجية، واالستفادة من 

قابلة  علمية  حلول  وتقديم  دقيقة،  دراسة  األوضاع 

للتنفيذ في املستويات اإلقليمية والعاملية.

الدعاة  الهادفة، بحضور  املؤتمرات والجلسات  2-إقامة 

املؤثرة،  والشخصيات  والعلماء  واملثقفين  والنخب 

الصالحين واملوثوقين عند الناس.

وإعطاء  املجتمع  في  اآلراء  وتبادل  الحوار  بيئة  توفير   -3

الحرية، وإزالة البيئات العسكرية واألمنية.

٤- اللقاء مع قادة الدول والحكومات، والجماعات واألحزاب، 

للتنسيق معهم لتحقيق األهداف املشتركة والكبيرة.

٥- مكافحة جادة ضد العوامل الطائفية، وتوفير مقدمات 

االنسجام والوحدة الحقيقية.

6- واألهّم من ذلك، إقامة العدل في املجتمعات اإلسالمية، 

كافة  وإسهام  املوهنة،  التمييزية  السياسات  وتغيير 

الطبقات في املجتمع وفقا لضوابط مدّونة ومتفقة عليها، 

ة حقوق املواطنة، ليشعر كل شخص أنه ال 
ّ
ومراعاة كاف

يهّمش بسبب قوميته أو مذهبه أو حزبه الذي ينتمي إليه.

ومشكالت  تحديات  يواجه  اإلسالمي  العالم  أّن  شّك  ال 

عديدة في العصر الراهن؛ غزو فكري وثقافي وعسكري، 

وتخطيط  منظم من جانب األعداء للسيطرة على الثقافات 

ومشكالت  ناحية،  من  واإلسالمية  الشرقية  والشعوب 

ة، 
ّ
داخلية بين املسلمين من ناحية أخرى؛ وهذه محنة شاق

ب من  العالم اإلسالمي وقيادته السياسية والفكرية 
ّ
تتطل

والثقافية و كّل من يشعر باملسؤولية  أن يفكروا في حلول 

مفيدة وناجعة، وأن ينقذوا العالم اإلسالمي من األمواج 

املتالطمة إلى بّر العزة، والنجاح. "وهللا من وراء القصد 

وهو املستعان وعليه التكالن".

*هذا املقال في األصل افتتاحية ملجلة »نداي إسالم« الفارسية نقله 

إلى العربية الشيخ سعادت عبيد اللهي.

االفتتاحية
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أردوغان والسباق االنتخابي

أظهرت نتائج االنتخابات التشريعية تصدر حزب العدالة 

والتنمية بحصوله على 80:0٤% من األصوات ولكنه خسر 

األغلبية املطلقة في البرملان، وقد قضت هذه النتيجة على 

مشاريع أردوغان بتعديل الدستور إليجاد دولة قوية في 

تركيا، الدعوة التي قوبلت برد عنيف من جميع األحزاب 

املعارضة.

سوف  تركيا  أن  إلى  مؤشرة  الرسمية  غير  النتائج  وهذه 

حزب  كان  أن  فبعد  تاريخها،  في  جديدة  مرحلة  تدخل 

العدالة والتنمية الحاكم املطلق فإنه لن يقدر اآلن على 

تشكيل حكومة بمفرده، وسيضطر إلى اتخاذ سيناريوهات 

غير مسبوقة مما يعني أن األيام املقبلة ستشهد توترا حادا 

في األوساط السياسية، وأن أردوغان سيواجه تحديات 

جسيمة من شأنها أن تقلل من نشاط أردوغان السيا�سي 

املعارضة حجر  األطياف  على مسرح األحداث، وستبقى 

عثرة أمام طموحاته وأهدافه.

منافسيه  على  انتصارا  أحرز  الحاكم  الحزب  أن  رغم 

وتقدم عليهم بفارق كبير إال أن تراجعه قياسا على عهوده 

السابقة، وعدم قدرته اآلن على تشكيل حكومة بمفرده 

يجعلنا نتساءل عن أسباب هذا التراجع والتقهقر، وتقليل 

شعبيته قياسا على السابق مع أن الحزب قد حصل على 

إنجازات غير مسبوقة في تاريخ تركيا، وأوصلها إلى أقوى 

دولة بعد أن كانت على الحضيض؟!.

وإذا درسنا أوضاع تركيا باألخص في سنواتها األخيرة فنرى 

األحداث،  مسرح  على  خطيرة  تطورات  شهدت  قد  أنها 

وواجهت مؤامرات إقليمية ودولية من شأنها أن تقصم 

م، ويمكن أن 
ّ
ظهر تركيا وتلقيها إلى الحضيض ولكن هللا سل

نشير إلى أهمها وأعمقها تأثيرا على املشهد السيا�سي:

قضية  وأخيرا  مصر  وأزمة  والعراقية  السورية  األزمة  1ـ 

أبي عامر محمد جمال

على هامش األحداث
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اليمن، التي كان ألردوغان دور في قلب األوضاع والدفاع 

األنظمة  أقدام  تحت  ديست  التي  الديمقراطية  عن 

الديكتاتورية. 

التركي  الشعب  في  واإلسالمي  الديني  الشعور  تدفق  2ـ 

بفضل املؤسسات واملراكز الدينية التي تم إنشاءها من 

ألهل  الدعوي  املجال  نطاق  وتوسيع  الحاكم  الحزب 

الدعوة واإلصالح بعد أن حظروا حظرا تاما من ممارسة 

أي نشاط ديني، وهذا ما خّوف الدول األوربية وأذرع الشر 

من تحويل تركيا إلى دولة إسالمية 

عودة  بعضهم  توجس  بل  قوية 

دفعهم  مما  العثمانية  الخالفة 

لإلطاحة  املتكررة  املؤامرات  إلى 

على  شعبيته  تقليل  أو  بالحزب 

اإلعالم  وسائل  عبر  تقدير  أقل 

وعمالءهم  لهم  الخاضعة 

الناشطين في تركيا .

تعديل  على  أردوغان  إلحاح  3ـ 

األغلبية  أحرز  إذا  ما  الدستور 

مما أثار حفيظة القوى الخارجية 

صناديق  على  املعارضين  وحّفز 

للحصول  أردوغان  ملنع  االقتراع 

على طموحاته.

٤ـ  قضية  تهم الفساد التي الحقت بعض وزراء أردوغان 

القوى  من  ومساندة  املعارضة  القوى  مع  بمؤامرة 

الخارجية، فكانت قضية الفساد سيفا بتارا بيد املعارضة 

قللت من شعبية أردوغان.

اإلسالمية،  الجماعات  بين  الحاد  االختالف  قضية  ٥ـ 

وإلصاق التهم املتقابلة، خاصة بين حزب أردوغان وجماعة 

فتح هللا جولن، أفشلتهم وأنهكت قوتهم املتوحدة وأذهبت 

ريحهم على حد التعبير القرآن  "فتفشلوا وتذهب ريحكم".

6ـ تفاؤل الحزب الزائد بشعبيته وعدم االكتراث باملخالف 

املخالف،  تيار  التخطيط ملنع  والتقليل من شأنه وعدم 

والالمباالة بالدعايات الكثيفة والتهم املوجهة إلى الحزب 

ودفع الشبهات واالنتقادات الواردة عليه مما أثر سلبا على 

بعض مناصريه وجعلهم ينحازون إلى املخالفين.

السيناريوهات  املستقبلية:

ال يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه حال تركيا في املستقبل 

خاصة وأن أي حزب لم يعلن استعداده لتشكيل حكومة 

سيناريوهات  خمس  إلى  ذهبوا  املحللين  أن  إال  ائتالفية 

العدالة  بقيادة  ائتالفية  حكومة  تشكيل  1ـ  متوقعة: 

والتنمية  العدالة  يشكلها  أقلية  حكومة   -2 والتنمية 

دون  البرملان  في  الثقة  بإعطائها  األحزاب  أحد  ويسندها 

ائتالفية  حكومة   -3 بها.  يشارك  أن 

التي  الثالثة  املعارضة  أحزاب  مع 

 -  ٤ البرملان.  في  مقاعد  حصلت على 

املعارضة.  أقلية من  تشكيل حكومة 

٥- االنتخابات املبكرة في حال رفضت 

األحزاب املعارضة التعاون مع العدالة 

ائتالفية،  حكومة  لتشكيل  والتنمية 

واألخير يمكن التكهن بوقوعه، إذ أن 

األحزاب األخرى لن تقبل أي ائتالف 

انهيار  ظل  في  أردغان  حكومة  مع 

وبين  أردوغان  حزب  بين  العالقة 

األحزاب األخرى إلى حد بعيد.

ما یجب على األحزاب التركية:

في ظل هذه الظروف املتأزمة خاصة 

الالاستقرار  من  حالة  تعيش  األوسط  الشرق  دول  وأن 

يجب  الدوائر  بتركيا  تتربص  الغربية  والقوى  والتوتر، 

على جميع األحزاب التركية التحلي بروح املسؤولية إزاء 

األحداث واالتفاق على تشكيل حكومة ائتالفية متسمة 

بروح الديمقراطية والديانة وعدم السماح للدول األجنبية 

مهما أظهرت النصح للتدخل والوصاية. 

ونحن نظرا إلى املا�سي املشرق الذي لعبه الشعب التركي 

ال  الحقة  الديمقراطية  في  متمثال  السياسية  واألحزاب 

الشكلية الهوائية، نتفاؤل بهذا الشعب املتحمس الذي لم 

يرضخ ألي ضغظ أجنبي؛ أن يصمد ويقرر املصير بنفسه، 

ويحّول دفة قيادته ملن جّربه وشاهد فيه الديانة واألمانة. 

لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا.

على هامش األحداث

املشرق  املا�ضي  إلى  نظرا  ونحن 

الذي لعبه الشعب التركي واألحزاب 

السياسية متمثال في الديمقراطية 

الهوائية،  الشكلية  ال  الحقة 

املتحمس  الشعب  بهذا  نتفاؤل 

الذي لم يرضخ ألي ضغظ أجنبي؛ 

بنفسه،  املصير  ويقرر  يصمد  أن 

جّربه  ملن  قيادته  دفة  ويحّول 

وشاهد فيه الديانة واألمانة.
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تفسري معارف القرآن

تفسير سورة البقرة من آية 81 إلى 86

ْصَحاُب 
َ
ِئَك أ

ٰ
ـ
َ
ول

ُ
أ
َ
ُه ف

ُ
ت
َ
ِطيئ

َ
 ِبِه خ

ْ
ت

َ
َحاط

َ
 َوأ

ً
ة

َ
ئ َسَب َسِيّ

َ
ٰى َمن ك

َ
َبل

وا 
ُ
َوَعِمل وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

َّ
َوال  ﴾81﴿  

َ
اِلُدون

َ
خ ِفيَها  ُهْم   ۖ اِر 

َّ
الن

﴾82﴿ 
َ
اِلُدون

َ
ِة ۖ ُهْم ِفيَها خ

َّ
َجن

ْ
ْصَحاُب ال

َ
ِئَك أ

ٰ
ـ
َ
ول

ُ
اِلَحاِت أ الصَّ

التفسير: 

ٰى )التمّسكم النارأياما معدودة فحسب، بل تخلدون فيها إلى 
َ
َبل

 
ً
ة

َ
ئ َسَب َسِيّ

َ
األبد؛ ألن هذه ضابطتنا في الخلود في النار: َمن ك

ِئَك 
ٰ
ـ
َ
ول

ُ
أ
َ
ُتُه) إحاطة التترك حسنة واحدة( ف

َ
ِطيئ

َ
ْت ِبِه خ

َ
َحاط

َ
َوأ

وا 
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
اِلُدوَن ﴿81﴾ َوال

َ
اِر ۖ ُهْم ِفيَها خ ْصَحاُب النَّ

َ
أ

اِلُدوَن.
َ
ِة ۖ ُهْم ِفيَها خ َجنَّ

ْ
ْصَحاُب ال

َ
ِئَك أ

ٰ
ـ
َ
ول

ُ
اِلَحاِت أ الصَّ

فائده: 

اإلحاطة باملعنى املذكور خاّصة بالكّفار،ألنه الیقبل أّي عمٍل 

مع الكفر، بل الكفر یحبط كل عمٍل كان قبله، وألجل هذا 

یخلد الكفار فی النار. أّما املؤمنون فالتحیط بهم الخطیئة؛ 

ألنهم وإن كانوا عصاة، لكن اإلیمان أكبر عمل فی صحیفة 

أعمالهم، فالتحیط بهم خطایاهم مع اإلیمان. 

ص أّن الضابطة تقت�سي خلود الكّفارفی الّنار، وبما أّن 
ّ
فامللخ

اليهود لم یؤمنوا بنبوة سّیدنا عی�سى وسّیدنا محمد صلی هللا 

علیه وسلم، فأصبحوا من الكافرین، واستحقوا الخلود فی 

 معدودة. 
ً
النار، وبطلت دعواهم أّن الّنار لن تمّسهم إال أیاما

َواِلَدْيِن 
ْ
ـَه َوِبال

َّ
 الل

َّ
ْعُبُدوَن ِإال

َ
 ت

َ
اَق َبِني ِإْسَراِئيَل ال

َ
ا ِميث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
َوِإذ

اِس ُحْسًنا  وا ِللنَّ
ُ
ول

ُ
َساِكيِن َوق

َ ْ
َيَتاَمٰى َوامل

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
ِإْحَساًنا َوِذي ال

نُتم 
َ
ْم َوأ

ُ
نك  ِمّ

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
ْيُتْم ِإال

َّ
َول

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
 َوآت

َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصَّ

َ
َوأ

ْعِرُضوَن ﴿83﴾ مُّ

التفسير:

ْعُبُدوَن) أحدا( 
َ
 ت

َ
اَق َبِني ِإْسَراِئيَل ) في التوراة( ال

َ
ا ِميث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
 َوِإذ

َساِكيِن 
َ ْ
َيَتاَمٰى َوامل

ْ
ُقْرَبٰى َوال

ْ
َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِذي ال

ْ
ـَه َوِبال

َّ
 الل

َّ
ِإال

وا 
ُ
 َوآت

َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصَّ

َ
اِس ُحْسًنا) باألخالق الطيبة(َوأ وا ِللنَّ

ُ
ول

ُ
َوق

نُتم 
َ
ْم َوأ

ُ
نك  ِمّ

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
ْيُتْم) بعد امليثاق والعهد( ِإال

َّ
َول

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

َ
ك الزَّ

ْعِرُضوَن ﴿83﴾.  مُّ

فائدة:

 فالذین عملوا باملیثاق ولم یتولوا، أولئك هم الذین طّبقوا 

ا نسخت التوراة، آمنوا بشریعة محمد 
ّ
التوراة فی حیاتهم. وملـــ

صلی هللا علیه وسلم واتبعوالرسول. 

مسئلة: 

علم من اآلیة أّن األحكام التي أمربها بنواسرائیل وأخذ منهم 

بالوالدین وذوي القربی  املیثاق عليها؛ كالتوحید واإلحسان 

واألیتام واملساكين والخلق الحسن والصلوة والزكوة، كلها 

مشتركة بين الشرائع السابقة واإلسالم.

"أهمیة القول الحسن في الدعوة والتبیلغ"

 مّما أو�سي به بنواسرائیل "قولوا للناس حسنا"، ومعناه إذا 

، وبوجه طلق سواء كان 
ً
 لّینا

ً
خاطبتم الناس فقولوا لهم قوال

 أوغير ذلك، سواء كان مّتبعا للسنة أومرتكبا 
ً
املخاطب صالحا

للبدعة. 

ا 
ّ
نعم؛ التجوز املداهنة فی إظهار الحق، وإّن هللا سبحانه ملـــ

بقوله:"  أوصاهما  فرعون،  إلی  هارون  وأخاه  مو�سى  أرسل 

" فلیس داعي الیوم أفضل من مو�سى، ولیس 
ً
 لینا

ً
قوال له قوال

ب الیوم بأسوء من فرعون. 
َ
مخاط

العالمة املفتي محمد شفيع العثماني: تعريب األستاذ املفتي محمد القاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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قال طلحة بن عمر رحمه هللا تعالى: قلت لعطاء إنك رجل 

يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة 

فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: ال تفعل! يقول هللا 

اليهود  اآلية  هذه  في  فدخل  حسنا".  للناس  وقولوا  تعالى:" 

والنصارى فكيف باملسلم. ) قرطبي ج2 ص16 ( 

م 
ُ
نُفَسك

َ
ِرُجوَن أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
وَن ِدَماَءك

ُ
ْسِفك

َ
 ت

َ
ْم ال

ُ
ك

َ
اق

َ
ا ِميث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
َوِإذ

َهُدوَن ﴿8٤﴾
ْ

ش
َ
نُتْم ت

َ
ْم َوأ

ُ
َرْرت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
ْم ث

ُ
ن ِدَياِرك ِمّ

التفسير:

 
ْ
)هذه اآلية تتّمة امليثاق الذي أخذ في اآليات السابقة( َوِإذ

ِرُجوَن 
ْ
خ

ُ
 ت

َ
ْم) في الحروب( َوال

ُ
وَن ِدَماَءك

ُ
ْسِفك

َ
 ت

َ
ْم ال

ُ
ك

َ
اق

َ
ا ِميث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َهُدوَن) على إقراركم(.
ْ

ش
َ
نُتْم ت

َ
ْم َوأ

ُ
َرْرت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
ْم ث

ُ
ن ِدَياِرك م ِمّ

ُ
نُفَسك

َ
أ

فائدة:

 فی كالم أحد، وإن لم یصّرح املتكلم 
ً
قد یثبت االقرارضمنا

بذلك ولكن هؤالء صّرحوا باإلقراركما أشار إلیه قوله تعالی: 

" ثم أقررتم " ومعنى قوله: تخرجون أنفسكم من دیاركم أي 

 من دیاركم باإلیذاء والتضیيق. 
ً
التهجروا أحدا

ن  م ِمّ
ُ
نك ِريًقا ِمّ

َ
ِرُجوَن ف

ْ
خ

ُ
ْم َوت

ُ
نُفَسك

َ
وَن أ

ُ
ْقُتل

َ
ِء ت

َ
ُؤال

ٰ
نُتْم َهـ

َ
مَّ أ

ُ
ث

َساَرٰى 
ُ
ْم أ

ُ
وك

ُ
ت
ْ
ُعْدَواِن َوِإن َيأ

ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ْيِهم ِباإل

َ
اَهُروَن َعل

َ
ظ

َ
ِدَياِرِهْم ت

ِبَبْعِض  ُتْؤِمُنوَن 
َ
ف
َ
أ  ۚ َراُجُهْم 

ْ
ِإخ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ٌم  َوُهوُمَحرَّ َفاُدوُهْم 

ُ
ت

 
َّ

ْم ِإال
ُ
ِلَك ِمنك

َٰ
َما َجَزاُء َمن َيْفَعُل ذ

َ
ُفُروَن ِبَبْعٍض ۚ ف

ْ
ك

َ
ِكَتاِب َوت

ْ
ال

اِب ۗ 
َ
َعذ

ْ
ِدّ ال

َ
ش

َ
ٰى أ

َ
وَن ِإل ِقَياَمِة ُيَردُّ

ْ
َيا ۖ َوَيْوَم ال

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
ِخْزٌي ِفي ال

وَن ﴿8٥﴾
ُ
ْعَمل

َ
ا ت اِفٍل َعمَّ

َ
ـُه ِبغ

َّ
َوَما الل

التفسير:

ْم 
ُ
نُفَسك

َ
وَن أ

ُ
ْقُتل

َ
ِء ت

َ
ُؤال

ٰ
نُتْم)بعد هذا اإلقرار الصريح( َهـ

َ
مَّ أ

ُ
 ث

تعينون  اَهُروَن) 
َ
ظ

َ
ت ِدَياِرِهْم  ن  ِمّ م 

ُ
نك ِمّ ِريًقا 

َ
ف ِرُجوَن 

ْ
خ

ُ
َوت

ُعْدَواِن ) وهناك حكم آخرتحسبونه 
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ْيِهم ِباإل

َ
خصومهم( َعل

َساَرٰى 
ُ
أ ْم 

ُ
وك

ُ
ت
ْ
َيأ َوِإن  وهو):  عليه  للعمل  فتستعّدون  سهال، 

ِبَبْعِض  ُتْؤِمُنوَن 
َ
ف
َ
أ  ۚ َراُجُهْم 

ْ
ِإخ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ٌم  َوُهوُمَحرَّ َفاُدوُهْم 

ُ
ت

 
َّ

ْم ِإال
ُ
ِلَك ِمنك

َٰ
َما َجَزاُء َمن َيْفَعُل ذ

َ
ُفُروَن ِبَبْعٍض ۚ ف

ْ
ك

َ
ِكَتاِب َوت

ْ
ال

اِب ۗ 
َ
َعذ

ْ
ِدّ ال

َ
ش

َ
ٰى أ

َ
وَن ِإل ِقَياَمِة ُيَردُّ

ْ
َيا ۖ َوَيْوَم ال

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
ِخْزٌي ِفي ال

وَن.
ُ
ْعَمل

َ
ا ت اِفٍل َعمَّ

َ
ـُه ِبغ

َّ
َوَما الل

" فقه الحیاة "

فائدة:

إّن میثاق هللا تعالی مع اليهود بالنسبة للمواطنين من قومهم 

 منهم. الثانی: أن 
ً
تضّمن ثالثة أمور؛ األول: أن الیقتلوا أحدا

 منهم 
ً
الیهجروا أحدا منهم من وطنه. الثالث: إذا وجدوا أحدا

فی األسر، حاولوا إخراجه بالفدیة وإنفاق األموال، فاليهود 

تركوا، وأهملوا األمرین األولين، واهتّموا باألمراألخيرفقط. 

كان یعیش فی املدینة حّیان من العرب؛ هما األوس والخزرج، 

، وقد یف�سي ذلك إلی نشوب القتال 
ً
وكان العداء بینهما شدیدا

بینهم، وكان بنو قریظه حلیفا ألوس، كما كان بنو النضير 

حلیفا للخزرج. 

فاذا نشبت الحرب بینهم كان كل فریق من اليهود یقاتل مع 

دیار  بعضهم   آخر، ویخّرب   
ً
يهودیا اليهود  فیقتل  حلفائه، 

باملال،  بنوالنضير  فداه  قریظة  من  أحد  أسر  وإذا  بعض، 

وإذا سئلوا لم تقاتلونهم ثّم تفدوهم؟ أجابوا: أمرنا، )أي: فی 

التوراة( بالفداء. فیقال: فلم تقاتلونهم؟ فیقولون: نستحي 

أن نخذل حلفائنا. فأنزل هللا تعالی: هذه اآلیة وفضحهم قائال: 

"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " ومعنى قوله 

تعالی " تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان"  أي تتعاونون عليهم 

بـاإلثم حیث ضیعتم حق هللا والعدوان، حیث ضیعتم حق 

العباد وآذیتموهم وظلمتم عليهم. 

فائده: 

بإنكارهم  كفرة  كانوا  وإن  اليهود  أّن  بالتدبر؛  الجدیر  ومن 

نبّوة سیدنا محمد صلی هللا علیه وسلم، ولكن ههنا، عّبرعن 

تركهم بعض األحكام بالكفر، فقال تعالى: أتؤمنون ببعض 

الكتاب وتكفرون ببعض، ولقائل أن يقول: أّن ترك األحكام 

مالم یستحله الیلزم منه الكفر، فكیف كّفروا؟ والجواب 

عن هذه الشبهة، أّن الذنب إذا اشتد یطلق علیه اسم الكفر 

الصلوة  ترك  "من  الحدیث  فی  ورد  كما   ،
ً
وتغلیظا  

ً
تشدیدا

 فقد كفر". 
ً
متعّمدا

العقوبة األولى من العقوبتين التين ذكرتا في اآلية وهي الخزي فی 

الدنيا،  تحققت فی عصر النبى صلی هللا علیه وسلم حیث قتل 

بنوقریظة وأسروا، وعوقبوا، كما أخرج بنونضير إلی الشام 

أذالء مدحورین، أّما الثانیة فسوف تتحقق یوم القیامة..

 َعْنُهُم 
ُ

ف فَّ
َ
 ُيخ

َ
ال

َ
ِخَرِة ۖ ف

ْ
َيا ِباآل

ْ
ن  الدُّ

َ
َحَياة

ْ
َرُوا ال

َ
ت
ْ

ِذيَن اش
َّ
ِئَك ال

ٰ
ـ
َ
ول

ُ
أ

 ُهْم ُينَصُروَن ﴿86﴾
َ

اُب َوال
َ
َعذ

ْ
ال

التفسير: 

سبب العقوبة فی حّقهم أنهم خالفوا أوامر هللا ألجل الدنيا 

باآلخرة،  الدنیا  اشتروا  كأنهم  الزائلة،  الفانیة  ولذاتها 

فالیخّفف عنهم عذاب جهنم، ولن یجدوا من ینقذهم منه 

ویدافع عنهم. 

على مائدة القرآن
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11 رمضان املبارك

فضيــلة شهــــر رمضـــان 
وبيان مناسبته للقرآن اجمليد

 اإلمام أحمد السرهندي

ئونات 
ّ

اعلم أن شأن الكالم الذي هو  من جملة الش

والشئونات  اتية 
ّ
الذ الكماالت  لجميع  جامع  اتّية 

ّ
الذ

الّسابقة وشهر رمضان  العلوم  في  الّصفاتّية كما ذكر 

املبارك جامع لجميع الخيرات والبركات وكل خير وبركة 

ات تعالت وتقّدست ونتيجة 
ّ
فهو مفاض من حضرة الذ

عرصة  في  ظهر  ونقص  شّر   وكل  سبحانه  شئوناته 

الوجود فنشأة الذات الحادثة والصفات املستحدثة ) 

ما أصابك مصيبة فمن هللا وما أصابك من سّيئة فمن 

نفسك(، نص قاطع في ذلك. فجميع خيرات هذا الشهر 

اتية التي استجمعت في 
ّ
وبركاته نتيجة تلك الكماالت الذ

شأن الكالم، والقرآن املجيد حاصل تمام حقيقة ذلك 

أن الجامع.
ّ

الش

هر املبارك مناسبة تاّمة للقرآن املجيد من 
ّ

 فلهذا الش

جهة كون القرآن جامعا لجميع الكماالت وهذا الشهر 

لجميع الخيرات التي هي نتائج تلك الكماالت وثمراتها،  

في هذا  القرآن  باعثة على نزول  املناسبة كانت  وهذه 

هر،  قال هللا تعالى : »شهر رمضان الذي أنزل فيه 
ّ

الش

القرآن«

هر وزبدته، 
ّ

 وليلة القدر في هذا الشهر خالصة هذا الش

فهو بمنزلة اللّب، وهذا الشهر بمنزلة قشره، فمن مّر 

هر  وهو متلبس بالجمعية وصار محظوظا 
ّ

عليه هذا الش

ا لجمعية تمام الُسّنة ويفوز 
ّ
من خيراته وبركاته يكن موف

للخيرات  سبحانه  هللا  قنا 
ّ
وف فيها،  والبركات  بالخيرات 
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رمضان املبارك12
الّنصيب  ورزقنا  املبارك  هر 

ّ
الش هذا  مثل  في  والبركات 

األعظم.

والسالم  الصالة  عليه   – الرسالة  خاتم  قال حضرة   

والّتحية –: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرة فإنه بركة 

" وأفطر النبي صلى هللا عليه وسلم بالّتمر . وكون الّتمر 

بركة ألن شجرتها النخلة ومخلوقة على عنوان الجامعية 

وصفات أعدلية كاإلنسان، ولهذا سّمى النبي صلى هللا 

عليه وسلم النخلة عّمة بني آدم لكونها مخلوقة من بقّية 

طينة آدم عليه السالم كما قال- عليه الصالة والسالم 

–: " أكرموا عّمتكم بالنخلة فإنها خلقت من بقية طينة 

آدم عليه السالم ". وتسميته بركة يمكن أن تكون باعتبار 

هذه الجامعية؛ فاإلفطار بثمرتها التي هي التمرة تكون 

جزاء  تكون  الجامعية  وحقيقتها  بها  املفطر  من  جزءا 

من حقيقته باعتبار  تلك الجزئية ويكون آكلها جامعا 

لكماالت غير متنائية مندرجة في حقيقة التمر الجامعة 

أكله  في  حاصال  كان  وإن  املعنى  وهذا  االعتبار.  بذلك 

مطلقا ولكنه وقت اإلفطار الذي هو أوان خلو الصائم 

عن الشهوات املانعة واللذات الفانية يكون تأثيره أزيد 

وظهور هذا املعنى فيه يكون أتم وأكمل.

سحور  »نعم  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النبي  قال  وما   

املرءالتمر« يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن في غذائه 

الذي يصير جزءا من اآلكل تكميل حقيقته ال تكميل 

حقيقة الغذاء، وملا كان هذا املعنى مفقودا وقت الصوم 

ب في التسحر بالتمر تالفيا لهذا املعنى وكان في أكله 
ّ
رغ

فائدة أكل جميع املأكوالت وتبقى بركته باعتبار جامعيته 

وقت اإلفطار وهذه الفائدة الغذائية املذكورة إنما تترتب 

إذا وقع ذلك الغذاء على وجه شرعي ولم يجاوزحدود 

الفائدة  هذه  حقيقة  إن  وأيضا  مقدار شعرة،  الشرع 

إنما تتيسر إذا كان آكله قد جاوز الصورة وبلغ املعنى 

والحقيقة واطمئن عن الظاهر بالباطن فحينئذ يكون 

ظاهر الغذاء ممّدا لظاهره وباطنه مكّمال لباطنه وإال 

ففائدته مقصورة على اإلمداد الظاهري وآكله في عين 

القصور.	

)املكتوبات الربانية، 213/1، دار الكتب العلمية.(
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ى 
َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َياُم ك ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

ُقوَن ) البقرة: 381( تَّ
َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ْبِلك

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
ال

عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه: قال قال رسول هللا : ُرّب 

صائم ليس له من صيامه إال الجوع وُرّب قائم ليس له من 

قيامه إال الّسهر. ) رواه ابن ماجه( 

ـ وعن أنس ر�سي هللا عنه: قال دخل رمضان فقال رسول 

هللا : إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 

ه وال يحرم خيرها إال 
ّ
ل
ُ
ألف شهر من ُحرمها فقد ُحرم الخير ك

محروم. )رواه ابن ماجه(

نعم؟! نحن على اقتراب من شهر رمضان املبارك شهر سيد 

 وأوسطه مغفرة وآخره 
ٌ
الشهور، قال النبي  أّوله رحمة

داءكم  على  أدلكم  أال   : النبي  وقال  النار.  من  عتق 

 ( الذنوب ودوائكم االستغفار.  ودوائكم؟ أال! إن داءكم 

الترغيب ص 86٤(

وُبوا 
ُ
مَّ ت

ُ
ْم ث

ُ
ك ِفُروا َربَّ

ْ
ْوِم اْسَتغ

َ
ويقول هللا تبارك وتعالى: َوَيا ق

ْم 
ُ
ِتك وَّ

ُ
ى ق

َ
 ِإل

ً
ة وَّ

ُ
ْم ق

ُ
ْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدك

ُ
ْيك

َ
َماَء َعل ْيِه ُيْرِسِل السَّ

َ
ِإل

ْوا ُمْجِرِميَن )هود: 2٥(
َّ
َتَول

َ
 ت

َ
َوال

وقال هللا سبحانه وتعالى: في سورة نوح على لسان نوح 

اَن 
َ
ك ُه  ِإنَّ ْم 

ُ
ك َربَّ ِفُروا 

ْ
اْسَتغ ُت 

ْ
ُقل

َ
ف والسالم:   الصالة  عليه 

ْمَواٍل 
َ
ِبأ ْم 

ُ
َوُيْمِدْدك  . ِمْدَراًرا  ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل َماَء  السَّ ُيْرِسِل  اًرا.  فَّ

َ
غ

 
َ

ْم ال
ُ
ك

َ
ْنَهاًرا . َما ل

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
اٍت َوَيْجَعْل ل ْم َجنَّ

ُ
ك

َ
َوَبِنيَن َوَيْجَعْل ل

َق 
َ
ل
َ
 خ

َ
ْيف

َ
َرْوا ك

َ
ْم ت

َ
ل
َ
َواًرا . أ

ْ
ط

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
اًرا . َوق

َ
ِه َوق

َّ
ْرُجوَن ِلل

َ
ت

ا ) نوح: 11(
ً
ُه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباق

َّ
الل

ويقول الرسول  الصادق واملصدوق: من لزم االستغفار 

جعل هللا له من كل هّم فرجا ومن كّل ضيق مخرجا ورزقه 

من حيث ال يحتسب. ) الترغيب ج2، ص86٤( 

أنه خطب    النبي  عن  عنه  ر�سي هللا  سلمان  وعن 

خطبته في آخر شعبان وبّين فضائل ومناقب حول شهر 

رمضان وقال: واستكثروا فيه من أربع خصال... خصلتين 

إله إال هللا وتستغفرونه. )  ترضون رّبكم فشهادة أن ال 

الترغيب: 2\٥9(

وأيضا قال النبي : إن جبريل عليه السالم أتاني فقال 

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، فدخل النار فأبعده 

هللا، قل آمين فقلت آمين. ) الترغيب 2\39(

نرجو هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وكل أفراد األمة املسلمة 

في الشرق والغرب على أعمال حسنة واستغفار كثير حتى ال 

توجد في صحيفة أعمالهم ذرة سوء في شهر رمضان املبارك 

وصلى هللا على سيدنا ونبينا وآله وأصحابه وسلم. 

هي
دز

حم
ر أ

 يا
ش

خ
د ب

ح
وا

رمضان املبارك وكثرة االستغفار فيه

رمضان املبارك
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املقدمة

إن هللا تعالى مّن علينا بأنعامه وألطافه حتى جعلنا من بين 

مخلوقاته إنسانا ومن اإلنسان مسلما وتابعا مللة محمد 

.
هذه نعمة إن سجدنا طيلة عمرنا ألجلها ملا أدينا حقها. 

نحن في أمة كانت أفضل األمم وخيرها، إن هللا تعالى أنزل 

إلينا كتابا فيه شفاء ورحمة ملن يريد الهدى، فأسرعوا إلى 

العمل به لتفوزوا وتنالوا سعادة الدارين.

اإلسالم دين جار وسار إلى يوم القيامة، إلى أن ينفخ في 

وتكّور  السماء  وتنفطر  األرض،  تتفجر  أن  إلى  الصور، 

الشمن وتنكدر النجوم، وتسّير الجبال، واإلسالم يهدي لنا 

فرائص ذا قيمة إن نقدرها، منها: صوم رمضان، فنحن 

نتحدث في هذا املقال الوجيز عن هذه النعمة الكبيرة قدر 

املستطاع.

التحقيق اللغوي واالصطالحي لصوم رمضان

الصوم لغة يطلق على اإلمساك مطلقا. وفي الشرع يطلق 

على اإلمساك عن األكل والشرب، والجماع، من الفجر إلى 

الغروب بالنية.

رمضان: أصله من رمض، أي: شدة الحّر.

وملاذا يقال: شهر رمضان؟ ألن العرب ملا أرادوا أن يضعوا 

أسماء الشهور وافق أن الشهر املذكور شديد الحر فسّموه 

بذلك ملوافقة وضع األزمنة، فقالوا: رمضان، ثم كثر حتى 

استعملوه في األهلة، وإن لم يوافق ذلك الزمن.

حكم صوم رمضان

بعد عامين من مجيء الرسول  إلى املدينة، أنزلت آية 

ِذيَن 
َّ
َها ال يُّ

َ
فد فرضت صوم شهر رمضان، فقال تعالى: َيا أ

رمضان فرصة ذهبية لتزكية النفوس
يعقوب شه بخش

رمضان املبارك
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ْم 
ُ
ْبِلك

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
ى ال

َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َياُم ك ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
آَمُنوا ك

ُقوَن. ) البقرة:281( تَّ
َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

قال ابن كثير في شان نزول هذه اآلية: يقول تعالى: مخاطبا 

للمؤمنين في هذه األمة وآمرا لهم بالصيام، وهو اإلمساك 

عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة هلل عزوجل ملا 

فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من األخالط الرديئة 

واألخالق الرذيلة.

املسلمون قبل ذلك كانوا يصومون يوم عاشوراء ثالثة 

أيام من كل شهر أما بعد نزول هذه 

اآلية أمروا بأن يصوموا هذا الشهر.  

بقي السؤال بأن الصيام هل وجب 

علينا فقط أم كان لألمم املاضية؟ 

لو تدبرنا  في هذه اآلية ندرك بأن 

الصيام كما كتب علينا كتب على 

الذين من قبلنا، وألن اآلية جاءت 

أمة  صوم  على  نعملها  فال  مطلقا 

واحدة مثل النصاى فقط بل نقول 

كان  وإن  الصيام،  أمة  كل  في  كان 

بعضهم أشبه بنا بطريقة الصيام.

صوم  وجوب  في  املعقولة  املعاني 

رمضان

الصوم  وجوب  في  املعقولة  املعاني 

وسيلة  الصوم  أن  منها:  كثيرة، 

إلى شكر النعمة؛ إذ هو كف النفس عن األكل والشرب 

والجماع وإنها من أجّل النعم وأعالها واالمتناع عنها زمانا 

عرضت،  فقدت  فإذا  مجهولة  النعم  إذ  قدرها،  يعّرف 

فيجمله ذلك على قضاء حقها بالشكر.

نفسه  انقادت  إذا  ألنه  التقوى؛  إلى  وسيلة  أنه  ومنها: 

لالمتناع عن الحالل طمعا في مرضاة هللا تعالى وخوفا من 

فكان  الحرام،  عن  لالمتناع  تنقاد  أن  فأولى  عقابه.  ألم 

الصوم سببا لالتقاء عن محارم هللا وأنه فرض.

ومنها: أن الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة؛ ألن النفس إذا 

شبعت تمّنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى.

فوائد الصوم

من فوائده: كونه موجبا للرحمة والعطف على املساكين؛ 

فإنه ملا ذاق ألم الجوع في بعض األوقاف ذكر من هذا حاله 

الرقة عليه، والرحمة  إليه  الساعات، فتسارع  في عموم 

حقيقتها في حق اإلنسان نوع ألم باطن، فيسارع لدفعه 

عنه باإلحسان إليه؛ فينأل بذلك ما عند هللا من حسن 

الجزاء.

وفي  أحيانا،  يتحّملون  ما  بتحمل  الفقراء  موافقة  ومنها: 

ذلك رفع حاله عند هللا.

فضائل شهر رمضان

السنة  شهور  أفضل  رمضان  شهر 

على  املتعددة  اآلثار  جاءت  كما 

فضيلته، منها: عن أبي هريرة ر�سي 

 قال:  هللا عنه: أن رسول هللا 

أبواب  فتحت  رمضان  جاء  إذا   «

قت أبواب الّنار وصّفدت 
ّ
الجنة وغل

قال  مسلم(.  )صحيح  الشياطين. 

السندي رحمه هللا : فتحت أبواب 

إلى  للرحمة  تقريبا   : أي  الجنة، 

أي  الّنار،  أبواب  قت 
ّ
وغل العباد 

تبعيدا للعقاب عن العباد. صّفدت 

باألصفاد،  شّدت  أي  الشياطين، 

وهي األغالل. 

ومنها: عن سهل بن سعد ر�سي هللا 

عنه: قال: قال رسول هللا : في الجنة ثمانية أبواب، 

منها با يسّمى الريان ال يدخله إال الصائمون. )متفق عليه(  

قال الزرك�سي: الريان، فعالن أي كثير الري نقيض العطش 

سّمي به ألنه جزاء الصائمين.

ومنها عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
صب 

ُ
من ذنبه. ) متفق عليه( تشريح الحديث: »إيمانا« ن

على أنه مفعول له أي لإليمان وهو التصديق بما جاء به 

النبي  واالعتقاد بفرضية الصوم، و« احتسابا« أي: 

طلبا للثواب منه تعالى أو إخالصا، و« غفر له ما تقدم من 

ذنبه« أي: من الصغائر ويرجى له عفو الكبائر.

رمضان املبارك

وجوب  في  املعقولة  املعاني 

الصوم  أن  منها:  كثيرة،  الصوم 

وسيلة إلى شكر النعمة؛ إذ هو 

كف النفس عن األكل والشرب 

النعم  أجّل  من  وإنها  والجماع 

زمانا  عنها  واالمتناع  وأعالها 

يعّرف قدرها، إذ النعم مجهولة 

فيجمله  عرضت،  فقدت  فإذا 

ذلك على قضاء حقها بالشكر.
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ليلة القدر

في هذا الشهر املبارك ليلة ذو قدر وقيمة حتى أنزل هللا تعالى 

فيها سورة القدر. قال صاحب التفسير املظهري في شأن 

نزول هذه السورة: إن رسول هللا صلى عليه وسلم ذكر 

رجال من بني إسرائيل ليس من السالح في سبيل هللا ألف 

ِة 
َ
ْيل

َ
َناُه ِفي ل

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ا أ شهر فعجب املسلمون من ذلك فنزلت: ِإنَّ

ْيٌر ِمْن 
َ
ْدِر خ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ْيل

َ
ْدِر )2( ل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ْيل

َ
ْدَراَك َما ل

َ
ْدِر )1( َوَما أ

َ
ق

ْ
ال

ّلِ 
ُ
ِهْم ِمْن ك ِن َرّبِ

ْ
وُح ِفيَها ِبِإذ  َوالرُّ

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
ُل امل زَّ

َ
ن
َ
ْهٍر )3( ت

َ
ِف ش

ْ
ل
َ
أ

َفْجِر )٥(. 
ْ
ِع ال

َ
ل
ْ
ى َمط ٌم ِهَي َحتَّ

َ
ْمٍر )٤( َسال

َ
أ

»تنزل املالئكة والروح« يعني من املالئكة: الذين كانوا في 

سدرة املنتهى ومن الروح: جبرئيل عليه السالم يتنزلون في 

ليلة القدر إلى الدنيا ليصافحوا كل من يعبد هللا حتى تقدر 

األرض أي تفيق.

في وجه تسمية هذه الليلة اختلف الفقهاء على وجوه منها: 

إن هللا تعالى يقّدر فيها أمر السنة في عباده وبالده إلى السنة 

املستقبلة. ) فيه تفصيل إن شئت راجع كتب التفسير.( 

العمل  ألن  وقيل  والشرف،  للعظمة  بها  سّميت  ومنها: 

الصالح فيها يكون ذا قدر عند هللا وأجر جزيل.

هذه الليلة مع فضيلتها وقيمتها مجهولة ولم يعرف أحد 

ليلة من رمضان تقع حتى نقل عن  في أي  التعيين  على 

العلماء في تعيينها أربعون قوال والصواب من هذه األقوال: 

إنها في العشر األواخر من رمضان كما جاء في الحديث: قال 

رسول هللا : » التمسوها في العشر األواخر فإن ضعف 

أحدكم أو عجز فال يغلبّن على السبع البواقي.« )مسلم(

ختام املقالة

فأين  واملغفرة،  للعفو  تعالى  هللا  شهر  رمضان،  شهر 

أمة  يا  التائبون؟  وأين  السائلون؟  وأين  املستغفرون؟ 

محمد  كنتم على منهج إن لم تعوجوا منه لم تضلوا 

.
ً
وا، ولم تحضعوا أبدا

ّ
ولم تذل

التنسوا ! بيدكم سيف محمد  ال ينبو وال يكل واإلسالم 

يدرككم  أن  قبل  وأدركوها  فجدوا  عليه،  يعلى  وال  يعلو 

املوت فتكونوا خاسرين نادمين ضاّرين. فيأتي شهر مملوء 

من الخير والبركة والرحمة والرقة فقوموا به واجتهدوا في 

 ويخرجنا من غفلتنا 
ً
العبادة فيه لعل هللا يرزقنا صالحا

وضاللتنا إلى كرامتنا ونورنا الذي قد كّنا فيه.

املراجع:
تفسير املظهري

تفسير ابن كثير

تفسير قرطبي

صحيح مسلم

مشكوة املصابيح

فتح امللهم

املرقات شرح املشكوة

درس الترمذي

رمضان املبارك
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ميتة  شر  يموت  أتاتورك  كمال  مصطفى  الصنم  الرجل 

ويذهب إلى مزبلة التاريخ:

مصطفى كمال أتاتورك عدو هللا ورسوله، من ألغى الخالفة 

ارتداء  على  املسلمين  إلجبار  املشانق  نصب  من  وأسقطها،  

شعار الكفر القبعة، من فرض العلمانية على تركيا، من حّول 

مسجد أيا صوفيا إلى متحف، من جعل الراقصات الداعرات 

يقرأن أذان الفجر، من هدم منارة مسجد لسماعه األذان، 

من كان سكيرا ال يكاد يفيق من الخمر  والعرق، من كان يأتي 

بالراقصات يرقصن له وهّن عاريات فانتقم هللا منه وأخذه 

أخذ عزيز متقدر. وفي مرض موته، في قصره ابتاله هللا بحشرة 

صغيرة حمراء ال ترى بالعين، حتى اضطرته إلى الحك، والحك 

الشديد أمام زّواره، حتى ظهرت على وجهه، وأمر بتعقيم البيت 

بأقوى األدوية وأكثرها فاعلية ويكتب مستشار وزارة الصحة 

مايلي: نعم صحيح أنه وجد نمل في بعض أرجاء القصر، حتى 

أن املختصين أثبتوا أنه نوع من النمل املهاجر من الصين إلى 

أوروبا، ولم يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة 

العامة، حيث  األركان  هيئة  روجعت  فقد  لذلك  آخر؛  سببا 

أحيل األمر إلى متخصصين من القوة البحرية، ويحضر طاقم 

من مدمرة ياووز، لتصيد النمل الذي في القصر، مدمرة ياووز 

املوجودة في ميناء أزميت.

ِر. 
َ

َبش
ْ
َرى ِلل

ْ
 ِذك

َّ
 ُهَو َوَما ِهَي ِإال

َّ
َك ِإال ُم ُجُنوَد َرّبِ

َ
 يا للجنون!! َوَما َيْعل

)املدثر: 13(. وانظر إلى أخذ العزيز املقتدر لهذا القزم املارق 

فإنه بالرغم من كونه محاطا باألطباء واإلخصائيين وأساتذة 

الطب، لم يكتشفوا أنه كان مريضا بالكبد، وذاق مّر العذاب 

من سنة 6391 حتى اكتشفوا املرض سنة 8391 الذي يعرفه 

أقل األطباء معرفة بالطب.

وابتاله هللا بتلّيف الكبد الذي أّدى إلى االستسقاء، واحتاج إلى 

سحب املاء من بطنه باإلبر، وكان يصيح بمن حوله من األطباء: 

اسحبوا املياه حاال.. اسحبوها كلها.. ال تدعوا شيئا منها. 

) كتاب: سكب العبرات للموت والسكرات للدكتور سيد بن حسين العّفاني 

املجلد األول ص 01٥ – 11٥(

جاة
ّ
طريق الن

عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي  في سفر فأصبحت 

يوما قريبا منه ونحن نسير ، فقلت: يا نبي هللا! أخبرني بعمل 

يدخلني الجنة ويباعدني من النار ، قال: لقد سألت عن عظيم 

وإنه ليسير على من يّسره هللا عليه، تعبد هللا وال تشرك به شيئا، 

وتقيم الصالة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم 

قال: أال أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ 

الخطيئة وصالة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى } 

تتجافى جنوبهم عن املضاجع { حتى بلغ } يعملون { ثم قال: أال 

أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول 

هللا! قال: رأس األمر وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد. 

ثم قال: أال أخبرك بمالك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي هللا، 

فأخذ بلسانه، فقال: كف عليك هذا، فقلت: يا رسول هللا! وأنا 

ملؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب 

الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إال حصائد 

ألسنتهم.

 )األربعون الّنووّية لإلمام العالمة محيي الّدين أبي زكريا ص 19(

اقتباسات علمية، 
أدبية، اجتماعية، 
ثقافية، فكرية، 

عملية
سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي األستاذ بالجامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

منثورات
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أحمد هللا جّل وعال وأشكره على توفيقه إياي إلكمال 

محمد  العالمة  حياة  عن  نبذة  كتابة  من  أردت  ما 

يوسف البنوري والصالة والسالم على خير خلقه محمد 

املصطفى.

ال شك أن العلماء ورثة األنبياء كما ثبت عن الصادق 

املصدوق صلى هللا عليه وسلم. وقد ثبت فضائل العلماء 

عموما في كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه 

وسلم. وقد ذكر اإلمام ابن الجوزي في )صفة الصفوة( 

عن اإلمام سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تتنزل 

الرحمة. وباألخص وردت فضائل عظيمة ومناقب جليلة 

في من قام منهم بخدمة الحديث النبوي الشريف ونشر 

السنة املطهرة درسا وتدريسا وتأليفا وبيانا. خاصة إذا 

كان كل ذلك مع العمل الصالح االهتمام بالعبادة والزهد 

والتنفل واالنقطاع إلى املولى جّل شأنه والحرص دائما وفي 

كل وقت على العمل بما ير�سي هللا سبحانه وتعالى، فإنه ال 

شك في عظمته ورفعة شأنه لدى املولى عزوجل.

كان محدث العصر الجامع للخصال الحميدة والصفات 

النبيلة العالمة محمد يوسف البنوري رحمه هللا ممن 

تتوفر فيه ما ذكر من الفضائل املباركة بل وأكثر. حيث إن 

أقالمنا قاصرة عن بيان مالمحه ونعوته الحقيقية، لذلك 

قمت بكتابة مقالة وجيزة عن حياته املباركة حتى يتعرف 

من ال يعرفه ويتذكر من يعرفه والبد للعلماء أن يجعلوا 

العلمية  في حياتهم  تعالى أسوة  الشيخ رحمه هللا  حياة 

والعملية.

نبذة عن حياة حمدث العصر الشيخ 
حممد يوسف البنوري )رح(

عبد املاجد شه بخش

شخصيات إسالمية
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اسمه ونسبه

هو السيد محمد يوسف بن موالنا محمد زكريا بن مزمل 

إلى أمير املومنين سيدنا علي بن أبي  شاه، وينتهي نسبه 

طالب كرم هللا وجهه.

مولده وموطنه

ولد رحمه هللا في سنة ألف وتسعمائة وثمانية ميالدية في 

قرية )مهابت آباد( من مديرية مردان، وكان جده األعلى 

أقام  تعالى  هللا  رحمه  آدم  السيد 

أنباله  مديرية  من  )بنور(  قرية  في 

األسرة  هذه  تنسب  ولذا  )الهند( 

األسرة  هذه  بنور،  إلى  الكريمة 

والعمل،  العلم  فيها  التي جمع هللا 

التقوى والورع والخير والصالح.

رحلته للعلم

على  واملبادئ  الكريم  القرآن  م 
ّ
تعل

وخاله  زكريا  محمد  السيد  والده 

البنوري  صمداني  فضل  الشيخ 

وقرأ  بيشاور،  في  عبدهللا  والشيخ 

الفنون  من  املتوسطة  الكتب 

املختلفة من الفقه وأصوله واملنطق 

واملعاني واألدب وغيرها على علماء 

في  مشائخه  أكبر  من  وكان  بيشاور 

هذه الفنون الشيخ عبد القدير األفغاني والشيخ محمد 

صالح.

العلوم  من  االستزادة  في  وشوقه  بالعلم  هيامه  وحّضه 

على السفر إلى الديار الهندية لاللتحاق بالجامعة العربية 

اإلسالمية ديوبند يعني ) دار العلوم ديوبند( فالتحق بها 

سنة ٥٤31 هـ.ق وكّمل فيها الدراسة في التفسير والحديث 

والفقه وأصولها على مشايخها.

وعندما عزم الشيخ أنور الشاه الكشميري والشيخ املحقق 

العثماني على الرحيل من دار العلوم ديوبند نزال بالجامعة 

اإلسالمية بدابيل سورت تبعهما الشيخ البنوري وزمالءه 

الجامعة  من  البنوري  الشيخ  وتخرج  الوفاء.  رسم  على 

اإلسالمية بدابيل على يدي الشيخ الكشميري وكّمل دراسة 

كتب الحديث وعليه تخرج.

هجرته إلى باكستان

إن من كلمة هللا سبحانه وتعالى بأن سافر  هذا الداعية 

الكبير إلى الباكستان حتى ينتفع بعلومه أهالي باكستان. 

سافر إلى باكستان في سنة 1٥91م. واستقبل عنه الوزراء 

أحمد  العالمة شبير  وشيخه  أستاذه  والعلماء خصوصا 

العثماني رحمه هللا، وأقام الشيخ البنوري رحمه هللا في 

هللا  بنتدو   ( اإلسالمية  العلوم  دار 

ثالثة  فيه  ق�سى  بالسند(  يارخان 

أعوام يشفي غليل ضيوف الرحمن 

طلبة التفسير والحديث.

تمطر  أن  أرادت  هللا  رحمة  ولكن 

املزن  هذا  ويهطل  الديمة،  هذه 

فسافر  وأهاليها،  كرات�سي  على 

جامعة  نيوتان  في  وأسس  الشيخ 

العربية  املدرسة   : بـــ  ويسمى  كبيرة 

)بجامعة  اآلن  واشتهر  اإلسالمية 

محمد  عالمة  اإلسالمية  العلوم 

يوسف بنوري تاون.(

املكانة العلمية

في  ملكات  تعالى  هللا  منحه  وقد 

وعلما  وقادا  ذهنا  ورزقه  فن،  كل 

وهبّيا، وقدرة على الفنون ومهارة في التدريس والتصنيف 

واإلرشاد. وملا كان الشيخ في دابيل عرض عليه الشيخ شبير 

أحمد العثماني والشيخ قاري محمد طيب منصب اإلفتاء 

والتدريس بجامعة الديوبند وأيضا دعاه الشيخ سليمان 

الندوي إلى الجامعة األحمدية ملنصب شيخ الحديث ولكنه 

أحب البقاء بدابيل رعاية لغرس شيخه الكشميري رحمه 

هللا. يظهر من هذا املكانة العلمية للعالمة بنوري رحمه هللا 

تعالى.

الشيخ ومناصبه

رئيسا لجمعية العلماء ببيشاور.

رئيسا لجمعية العلماء بالهند.

عضوا في لجنة األوقاف ببمبائي.

شخصيات إسالمية

وقد منحه هللا تعالى ملكات في كل 
فن، ورزقه ذهنا وقادا وعلما وهبّيا، 
وقدرة على الفنون ومهارة في التدريس 
والتصنيف واإلرشاد. وملا كان الشيخ 
في دابيل عرض عليه الشيخ شبير 
أحمد العثماني والشيخ قاري محمد 
والتدريس  اإلفتاء  منصب  طيب 
دعاه  وأيضا  الديوبند  بجامعة 
الشيخ سليمان الندوي إلى الجامعة 
الحديث  شيخ  ملنصب  األحمدية 
رعاية  بدابيل  البقاء  أحب  ولكنه 
لغرس شيخه الكشميري رحمه هللا. 
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عضوا للمجمع العلمي العربي بدمشق.

عضوا ملجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة.

رئيسا ملجلس العمل لحفظ عقيدة ختم النبوة. و...

الشيخ ورحالته

كان من دأبه السفر إلى الديار املقدسة الحرمين الشريفين 

مرتين في كل سنة، وقد سافر إلى القاهرة مرات وإنه سافر 

ويونان،  وليبيا،  وإيران،  واألردن،  وبيروت  استنبول  إلى 

وفرنسا، وأسبانيا، وبريطانيا، ويوغندا، والهند وغيرها من 

بالد العالم.

الشيخ يجابه الهجمات املعاصرة

الهدامة  واملذاهب  الزائعة  الفرق  يكافح  الشيخ  زال  ما 

في  جبارة  جهود  وله  الالدينية  واآلراء  اإللحادية  واألفكار 

سبيل إخماد هذه الفتن كمثل فتنة غالم أحمد برويزي 

وفتنة عناية هللا املشرقي وفتنة القاديانية التي من أكبر 

الفتن وفتنة املودودي التي قد نقد الشيخ رحمة هللا في 

وأفكاره(  حياته  من  و�سئ  املودوي  )األستاذ  باسم  كتيب 

األستاذ في آراءه التي تخالف الدين وتناقضه حرصا إلبقاء 

آخرته ونصحا له، وإرشادا شأن األبرار املتقين، ولم يخف 

في ذلك لومة الئم، وكان يعرف أن له بجماعته صالت 

اطالعهم  لعدم  جهوده  يقدرون  حيث  العربية  بالدول 

على هذه الطامات حيث لم تترجم هذه األشياء املنكرة 

موه وملا 
ّ
ملا عظ العرب ذلك  بالعربية، ولو عرف إخواننا 

أّيدوه شأنهم مع كل من يخالف الدين.

شيوخه

تلك  علماء  أكابر  رحالته  في  رحمه هللا  الشيخ  لقي  وقد 

البالد واستجاز في الحديث النبوي الشريف من كبار علماء 

املذاهب كما قد استجاز من علماء بالده أيضا: 

الشيخ عالمة محمد أنور شاه الكشمير 

الشيخ حسين أحمد املدني

الشيخ شبير أحمد العثماني

الشيخ حسين بن محمد الطرابل�سي

الشيخ العالمه محمد زاهد الكوثري 

الشيخ خليل الخالدي املقد�سي

الشيخ محمد بن حمدان املقد�سي املالكي املغربي و...

تالميذه

أّما تالميذه فهم ال يحصون كثرة، وال يخلو بلد من البالد 

اإلسالمية إال وتوجد فيها جماعة من تالميذه أو تالمذة 

تالميذه ونذكر فيما يلي بعض النابغين منهم في الحديث 

النبوي الشريف من مشاهير عصرنا:

هيئة  الرئيس  الصنيع  الرحمن  عبد  بن  الشيخ سليمان 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمكة املكرمة.

العالم عبد العزيز عيون السود الجمعي السوري.

شيخ الحديث محمد يوسف الحسين بور، رئيس الجامعة 

عين العلوم جست إيران ومؤسس وفاق املدارس بإيران.

الشيخ موالنا عبد الرحمن املحبي أستاذ الحديث بجامعة 

دار العلوم زاهدان.

العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غده.

وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكالم في هذا املقام.

الشيخ ومؤلفاته

الفصحى  العربية  في  كلها  رحمه هللا  الشيخ  مؤلفات  إن 

بعبارة رائقة ما يجلب األنظار، ويدهش النظار وإن مؤلفات 

الشيخ كثيرا منهم: 

معارف السنن شرح جامع الترمذي

يتيمة البيان في �سئ من علوم القرآن 

األستاذ املودودي و�سئ من حياته وأفكاره 

بغية األريب في مسائل القبلة واملحاريب

أنور  محمد  الشيخ  العصر  اإلمام  حياة  في  العنبر  نفحة 

وغيره...

وفاته

وكان  العظيم،  املجاهد  هذا  اآلخرة  الدار  إلى  وقد سافر 

اإلسالمي  املجلس  في  للحضور  آباد  إسالم  إلى  سفر  في 

االستشاري الذي كان فيه عضوا فعاال بارزا، وقد اشترك 

في بعض اجتماعته، ثم أصابته النوبه القلبية، ونقل إلى 

املستشفى العسكري وعادت النوبة مرة أخرى، فانتقل إلى 

جوار ربه، وذلك يوم اإلثنين الثالث من ذي القعدة الحرام 

جنازته  في  واشترك  كرات�سي  إلى  جثمانه  ونقل  7931هـ 

جمع حاشد لم ير له أهالي كرات�سي نظيرا، ودفن في رحاب 

جامعته التي هي من أكبر آثار ه الخالدة.

شخصيات إسالمية
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وصف فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل 

الجمعة )01  في خطبته يوم  في مدينة زاهدان،  السنة 

شعبان 63٤1(، اإلسالم والقرآن والرسول من الحقائق 

بهذه  يقر  أن  إال  للبشر  وليس  إنکارها،  يمکن  ال  التي 

الحقائق.

وأضاف فضيلته قائال: ال شك أن كل �سيء بيد هللا تعالى، 

لكن هللا عز وجل ترك مصير اإلنسان بيده. إن هللا تعالى 

خلق الخير والشر، وخلق اإلنسان، وخيره بين الخير و 

الشر.

واستطرد فضيلته قائال: إن هللا خير اإلنسان بين اإليمان 

والكفر، و قال “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، ثم 

حذر من يختار الشر. “إنا اعتدنا للظاملين نارا”.

وتابع خطيب أهل السنة في زاهدان: إن جميع التقلبات 

واملتغيرات التي واجهها البشر، كانت نتيجة أعمالهم. إن 

كفران النعمة، وإهمال حقوق هللا وحقوق العباد، لوث 

مصير البشر. األقوام الذين نسوا هللا ورسالتهم، ابتلوا 

بعذاب هللا.

وقال مدير جامعة دارالعلوم: إن شكر الناس نعم هللا، 

ورأوا الحقائق، ينجون من عذاب هللا. يقول هللا تعالى: “ما 

يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم”. الشكر واإليمان 

حقيقتان يجب أن يهتم بهما األمم.

العقل  اإلنسان  أعطى  إن هللا  قائال:  فضيلته  وأضاف 

والبصيرة، ليدرك الحقائق املوجودة في املجتمع. وإضافة 

إلى هذا، فقد بعث األنبياء والكتب السماوية، فال يقبل 

أبدا أن يتجاهل اإلنسان الحق رغم كل هذا.

وأضاف قائال: دين اإلسالم، وسيدنا رسول هللا، والقرآن، 

والتوحيد، واملعاد، والنبوة، حقائق يجب أن يؤمن بها 

البشر لنجاته وسعادته. من يغفل عن اإلسالم، وال يؤمن 

يبتلى  سوف  الحقيقة  في  والرسالة،  واملعاد  بالتوحيد 

بعذاب هللا تعالى.

تجاهل الحقائق سبب األزمات في العالم اإلسالمي:

الشيخ عبد  وفي قسم آخر من خطبته، أعرب فضيلة 

فضيلة الشيخ عبد احلميد يف خطبة اجلمعة:

 ليس للبشر إال أن يعرتف بأحقية اإلسالم

اخلطب واحملاضرات
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البالد اإلسالمية،  في  الحميد، عن أسفه لتدهور األوضاع 

علة  املجتمع،  في  املوجود  والواقع  الحقائق  تجاهل  معتبرا 

لألزمات في هذه البالد.

وأضاف فضيلته: العالم املعاصر ال يخضع للواقع و الحقائق، 

في  انهمك  وعالم  النفس،  وأهواء  الشهوات  عالم  هو  بل 

األهواء وامللذات.

كل  في  املوجود  والواقع  التحديات  تجاهل  قائال:  وتابع 

مجتمع، سبب الحروب والنزاعات واالختالفات التي ابتليت 

املجتمعات البشرية والبالد اإلسالمية بها، وواجهت مشكالت 

مختلفة في املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

فلو اهتم العالم بواقع املجتمعات ويتخذ خطوات صحيحة، 

لقلت املشكالت والتحديات.

توجد  التي  املشكالت  قائال:  السنة  أهل  واستطرد خطيب 

األبرياء  يقتل  يوم  كل  الجميع.  أقلقت  العربي،  العالم  في 

وتستكشف املقابر الجماعية التي تقشعر منها األبدان. فلو 

تعمقنا نجد أن السبب الرئيس لهذه املشكالت، هو تجاهل 

الواقع وغض الطرف على الحقائق. ظاهرة التكفير والتطرف، 

هي من نتائج تجاهل الحقائق املوجودة.

وأوضح مدير جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان: مع األسف 

يرون  الذين  ازدياد املشكالت بدل حلها، ألن  يوميا  نشهد 

مصالحهم في هذه الحروب، يثيرون هذه االختالفات كلها 

ملصلحة إسرائيل واالستكبار العالمي و أعداء الدين.

واألوضاع  املشكالت  هذه  جذور  إن  الشيخ:  فضيلة  وأكد 

الراهنة في اليمن وسوريا والعراق، وغيرها من البالد التي 

واقع  البالد  هذه  قادة  تجاهل  إلى  تعود  األزمات،  تواجه 

ينتبه  فلم  األرض.  على  املوجودة  والحقائق  مجتمعاتهم 

الحكام والحكومات في هذه املناطق إلى الشعوب والرعايا التي 

يعيشه شعوبهم،  الذي  والواقع  إلى مطالبهم  يحكمونها وال 

ليضعوا خطط وسياسات توفر مطالب األقوام واملذاهب.

لو روعيت حقوق األقليات أو األكثرية في اليمن و سوريا، ملا 

تعرضت هذه البالد للتحديات:

وأضاف خطيب أهل السنة قائال: السياسات املوجودة في 

الراهنة  واألزمات  صائبة،  سياسات  ليست  البالد،  بعض 

أيضا نشأت من هذه السياسات. فلو اهتم قادة هذه البالد 

واقع  والعراق  حكام سوريا  اهتم  ولو  حقوق شعوبهم  إلى 

حاجات  تلبية  سبيل  في  سياساتهم  وخططت  شعوبهم، 

شعوبهم، عاش الجميع متساملين معا.

وتابع فضيلته قائال: لكن واجهت هذه البالد مشكالت بسبب 

هذه  في  كانت  التي  القمع  وسياسات  التمييزية  السياسات 

البالد؛ وسياسة القمع ال تفيد دائما وال توفر أمنا، بل مثل 

هذه السياسات تجعل النيران تحت الرماد. لقد اشتعلت في 

عصرنا هذه النيران املوجودة تحت الرماد.

اختالف الدول اإلسالمية أعظم مشكلة في العالم اإلسالمي:

واعتبر فضيلة الشيخ عبد الحميد اختالف الدول اإلسالمية 

من أعظم املشكالت في العالم اإلسالمي، قائال: مالم تجلس 

حل  تستطيع  ال  الحوار،  طاولة  على  اإلسالمية  الدول 

مشكالتها.

على  سلبية  آثارا  تترك  الطائفية  الحروب  قائال:  وأضاف 

العالم اإلسالمي، وإن تبعاتها املشؤومة من الحقد والعداوة 

تبقى قرونا متمادية، وهذا ليس لصالح اإلسالم. االختالفات 

ل بلد في شؤون بلد آخر، ليس 
ّ
تضر بالعالم اإلسالمي، وتدخ

لصالح أي واحد من البالد.

ليس لصالح أي بلد أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبالد 

األخرى:

أن  بلد  أي  لصالح  ليس  قائال:  السنة  أهل  خطيب  وأكد 

يتدخل في شؤون البالد األخرى، وليس أيضا لصالح بالدنا أن 

يشغل نفسه في البالد األخرى. التدخل في شؤون الغير يتضاد 

مع املصالح الوطنية واألمن العام لهذه البالد.
الطرق  من  املشكالت  حل  يجب  قائال:  فضيلته  واستطرد 

شعوبهم.  ملطالب  يهتموا  أن  السياسيين  وعلى  السياسية، 

الجلوس للحوار واملفاوضات هو الطريق الوحيد الحتواء األزمات 

السياسية واالختالفات املوجودة. الكيان الصهيوني يشعر باألمن 

و الراحة، والدول االستكبارية التي لها عداوة مع األمة اإلسالمية 

تفرح بتشديد الطائفية والحروب بين البالد اإلسالمية.

املشكالت؛  تحل  ال  الحرب  أن  أعتقد  فضيلته:  وأضاف 

والطريق الوحيد لحلها إنهاء الحروب، وأن ال تتعرض دولة 

ألخرى، بل يجب السعي لتوحيد كافة طبقات الشعب مع 

الحفاظ على سيادة األرا�سي.

وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال: القوى االستعمارية 

تحول دئما دون وحدة البالد اإلسالمية ألجل مصالحها. فعلى 

املسلمين أن يكونوا يقظين واعين، ويفكروا في حل مشكالتهم. 

هذه املشكالت معلولة بعلة الواقع املوجود في املجتمعات 

سياسات  اتخاذ  يمكن  الحقائق  شوهدت  فلو  اإلسالمية؛ 

صحيحة لحل املشكالت قبل املواجهة مع التحديات.

اخلطب واحملاضرات
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إىل العربية 
من جديد!  	 	 	 	 	

سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

)محاضرة ألقاها سماحة األستاذ لطالب دورة اللغة العربية(

رتم 
ّ
الحمد هلل سررنا جدا ونشكر  هللا على أنكم وف

هذه الفرصة لزيارتكم، وطلب منا أستاذكم أن نحضر 

ونزوركم من قريب ونستمع إلى كلمتكم ونجتمع بكم 

وتشجعنا  هلل  الحمد  استفدنا  نشاطاتكم،  ونشاهد 

نهّنئكم  إننا  رقي.  وفي  وتقدم  ازدهار  في  أنكم  ونرى 

على هذا االختيار الطيب، هناك كانت دورات كثيرة 

الطالب  تكوين  في  دورها  ولها  أهميتها  لها  دورة  كل 

وتوجيه استعداداته، ولكن اللغة العربية لها اتصال 

بفهم كتاب هللا وبسنة رسول هللا صلى هللا  مباشر 

عليه وسلم، إن نبينا صلى هللا عليه وسلم كان يتكلم 

بالعربية  تتكلمون  عندما  فتنوون  العربي  باللسان 

السنة وبذلك توجرون وتثابون.

 على كل، نحن نهنئكم على هذا االختيار إنكم أحسنم 

شعرتم  فيكم،  هللا  بارك  واشتركتم  ،أتيتم  االختيار 

بأهمية اللغة العربية. كما تعلمون إن شيخنا وسيدنا 

يو�سي  كان  الندوي  الحسن  أبا  اإلمام  هللا  رحمه 

الطلبة ويو�سي الجيل املستقبل بإتقان لغتين؛ لغة 

إذا  العربية؛ ألنكم  واللغة  التي تسكنون فيه  البالد 

لم تتقنوا لغة البالد مثال الفارسية والبشتو واألردية 

روا في األوساط الفكرية 
ّ
إنكم ال تستطيعون أن تؤث

والثقافية في تلك البالد. أما اللغة الثانية التي تستحق 
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االنتباه وتستحق االلتفات هي اللغة العربية، إنك بدون 

اللغة العربية منقطع عن العالم اإلسالمي والعالم العربي 

وفهما  وحوارا  وقراءة  كتابة  العريبة  اللغة  بإتقان  ولكن 

إنك  تكون  متصال بالعالم كله، ألنك ال تذهب إلى مكان 

من البالد العربية واإلسالمية بل إلى أي  مكان من العالم 

تسمع األذان  باللغة العربية الصالة 

يقرؤون  الناس  كل  العربية  باللغة 

القرآن حتى في جميع العالم.

 لقد أصبح اآلن اللغة العربية اللغة 

الثانية في العالم بعد اإلنجليزية وهي 

من اللغات الرسمية وفي هيئة األمم 

كاللغة  بالعربية  اعترفوا  املتحدة 

الرسمية. وقد اخترتم هذا وعرفتم 

أهمية اللغة العربية وتأثيرها ودورها 

في إصالح العالم.

مما يثير العجب أن الغرب واألعداء  

العربية  باللغة  يهتمون  الذين  هم 

أذهب  كنت  طريفة  لكم  أذكر  أنا 

إلى قريتي فقلت: أتابع األخبار أخبار 

طالبان  زمن  آنذاك  أفغانستان 

وزمن  سقوط كابول وكان املنطقة 

في قصف شديد في جبال طورا بورا، والتي كانت تتحدث 

في اإلذاعة البريطانيا كانت فتاة ، فالفتاة كانت تتحدث 

تتحدث. قلت: عجيب إن األعداء كم خططوا وكم برمجوا 

فتاة  كانت  الفتاة  منا  فتاة  اختطفوا  حتى  اجتهدوا  كم 

عربية أنتم تعلمون ملاذا هم يختارون الفتاة، ألن الناس 

فهذه  الرجال.  إلى  استماعهم  من  أكثر  إليهّن  يستمعون 

الفتاة كانت تتحدث وال تخطئ في العربية يعني الخطأ الذي 

مثال نحن نشاهد في طلبتنا هي لم تكن تخطئ تلك األخطاء 

قلت: عجيب إذا الغرب له حق أن يسودنا ويحكم علينا؛ 

ألنه تقدموا منا في اإلذاعات وفي االختراعات وفي صناعة 

الدنيوية  الشؤون  جميع  وفي   الكيمياء  وفي  األسلحة 

تقدموا وحتى في اللغة العربية أيضا تقدموا منا وسبقونا 

ومعلمو  العربية  ودعاة  العربية  حماة  أننا  ندعي  ونحن 

نحن  حتى  القرآن  لغة  العربية،  اللغة  ومتعلمو  العربية 

نخطئ في عبارة الحديث. في دراسة الكتب نخطئ، هم رّبوا 

هذه الفتيات واستخدموها لصالحهم، هناك جهود عند 

األعداء في اللغة العربية يريدون بذلك أن يؤثروا في العالم 

اإلسالمي في العالم العربي تأثيرا سلبيا تأثيرا سيئا يريدون 

في  ويؤثروا  األفكار   يصطادوا  أن 

ويؤثروا  العقول  ويغيروا  األفئدة 

العالم  في  بالدعايات  فيها.يقومون 

العربي عن طريق اللغة العربية فهل 

من مّدكر فهل من منتبه فهل من 

مستيقظ؟! وهل من ذي غيرة، وهل 

من ذي همة؟!

ستتقنون إن شاء هللا اللغتين لغة 

وبجانب  العربية،   واللغة  البالد 

هاتين اللغتين اللغة اإلنجليزية وهي 

الدروس  في  واجتهدوا  لغة رسمية، 

إن  العالم  في  لتلعبوا دورا حاسما 

ما  بكل  اإلسالم  وتحملوا  هللا  شاء 

أوتيتم من قوة إن شاء هللا.

عرفتم  أنتم  أوصيكم  أنا  نهاية   

نحو  جهودكم  فواصلوا  الحقيقة 

إتقان اللغة العربية فهما، قراءة، كتابة، فتصلوا على ما 

لم يستطع الناس الوصول إليه، ولكن تنوون مرضاة هللا 

سبحانه وتعالى وخدمة اإلسالم وخدمة الكتاب والسنة 

وإصالح البشر  وستقومون بدور إن شاء هللا في العالم.

أن  تسمحوا  ال  وهمتكم،  غيرتكم  وفي  فيكم  هللا  بارك   

يتقدمكم املستشرقون وأن تسبقكم النساء الفتيات.

على كل الحديث ذو شجون وال أتعبكم أكثر، بارك هللا 

فيكم، نرجو هللا القبول والتوفيق وأشيد بدوركم وننّوه 

بنشاطاتكم وندعو ألستاذكم عبد الرحمن محمد جمال، 

تستفيدون من الفرص وتكونون على اتصال دائم بالعربية 

ال فقط من حيث أنها لغة بل  لغة للفكر ، لغة لإلصالح، 

لغة لدعوة هللا، لغة للجهاد في سبيل هللا. بارك هللا فيكم.

اخلطب واحملاضرات

منقطع  العربية  اللغة  بدون  إنك   

والعالم  اإلسالمي  العالم  عن 

العربي ولكن بإتقان اللغة العريبة 

إنك   وفهما  وحوارا  وقراءة  كتابة 

تكون  متصال بالعالم كله، ألنك ال 

تذهب إلى مكان من البالد العربية 

من  مكان  أي   إلى  بل  واإلسالمية 

العالم تسمع األذان  باللغة العربية 

الناس  كل  العربية  باللغة  الصالة 

يقرؤون القرآن حتى في جميع العالم.
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َدى رُّ الظاملوُن إىل الرَّ وغدًا ُيَ
رأفت عبيد أبو سلمى

كفى أما  العاملنَي  ُدنيا  أمَّ  والوفايا  الطهارة  أْهَل  كوى  ظلمًا 

حداؤُهْم اهلداة  وُهُم  ُجْرُمهْم  املصطفى!!ما  َهْدُي  اهلِل  َشْرُع  للناس 

ضيَّعوا ما  األىل  وُهُم  ذنُبهْم  وأْشَرفاما  أعزَّ  ِدينًا  وال  وطنًا 

وإمنا العهوَد  خانوا  وال  وأرأفاأبدًا  ِمْصَر  بشْعِب  األَبرَّ  كانوا 

ُحكِمهْم يف  عليهُم  ميرُّ  فاعاٌم  تعفَّ البديَع  امَلَثَل  به  ضربوا 

ُهمِّهْم غاية  ْعِب  الشَّ حُببِّ  وارفاهاموا  الكرامِة  ِظلَّ  يتين  أن 

ِواهُلَدى الشريعة  زاَد  ُمتآِلفامستصحبًا  َصّفِه  يف  متناغمًا 

وقدأبى الطغاِة  فوق  ُمتخلِّفامستعليًا  املدى  طول  على  عيشًا 

العدا َوْجِه  يف  باهلِل  صارفامستقويًا  للمهانِة  ُحرًا 

ضعفه مواطن  يغزو  ًومدمدمًا  عاِصفا  الشديدِة  وكالرِّيح  َجَباًل 

وللورى للزمان  ُحلمًا  كان  كفىقد  وما  ئيَس  الرَّ خاَن  َمن  أْرَداُه 

كئيبٍة للسجون  غياِهَب  يف  ًبْل  منصفا  ُيالق  مْل  ظلما  َحَبُسوُه 

أبى َمن  الكنانة  أْرَض  هكذا  مؤِسفاأَو  ُمّرًا  يذوُق  الفساد  َوْجَه 

َرأُسُه ُقدَِّم  اهلِل  َرُسوُل  َيي"  وختلُّفا"َيْ هوًى  لزانيٍة  َمْهرًا 

أنصارِه يِف  الرمحن  ُسنَّة  فاهي  تصرُّ القضاَء  َسنَّ  َمن  ُسْبَحاَن 

أمرنا ميلُك  واهلُل  بِه  ِحفانرضى  ُمْ وأْزبَد  أْرغى  الذي  ليس 

َعْبَدُه ُيسِلُم  ليَس  ربِّي  وأسرفاُسْبَحاَن  العباَد  قَتَل  َمْن  وُيذلُّ 

باغيا ُينُصُر  ليس  َربِّي  ُمتعجرفاُسْبَحاَن  الورى  فوَق  عاليًا  أو 

يُتها مُيِ ليس  واهلُل  ُسنٌَّة  ُمْرَهفاِهي  ِحّسًا  اإلمياُن  بها  َيهِدي 

الورى كلِّ  يف  اهلل  َوِليَّ  ْر  َماوفابشِّ باألماِن  ُيْنِهي  اهلُل 

إنه َربَِّك  لَعْدل  واطمئنَّ  ومواقفامْن  حقيقة  تراُه  َحٌق 

َدى الرَّ إىل  الظاملوُن  رُّ  ُيَ الَقفاوغدًا  بصْفعاِت  َوَرمًا  غدًا  وَيَرْوا 

واحة الشعر
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تمر مصر بمرحلة عصبية غير مسبوقة حيث إن أذرع الشر 

القضاء  في  جهدا  تألو  ال  والصهيونية  العلمانية  والقوى 

األخير على الجماعات اإلسالمية بما فيها جماعة إخوان 

املسلمين وقياداتها بعلل غير مبررة مما جعل اإلسالميين 

يعيشون في ظروف متأزمة. وقد سبق أن انقلب العسكر 

على الرئيس الشرعي ثم كان من أمره ما كان حيث القمع 

اإلرهاب  مكافحة  بحجة  باألبرياء  السجون  ومأل  واإلبادة 

وتوفير األمن.

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل تعداه إلى ما هو أفظع 

منه أال وهو براءة حسني مبارك عن مجازره التي ارتكبها 

بحق الشعب، والتي من أجلها قام الشعب عليه. وبعد 

أن أعلنت براءته بدأ الرجل يساهم الحكومة في أعمالها 

ويدعو الشعب إلى دعم الجيش والوقوف خلف جرائمه 

وأعماله اإلرهابية.

وال  يقوم  أن  املصري  الثوري  الشعب  من  املأمول  كان 

تنديدا  باعتصامات  ويقوم  مظاهرات  ل 
ّ
ويشك يقعد، 

بأعمال العنف الصادرة من العسكر واحتجاجا على براءة 

رجل دموي جزار من أجل اإلطاحة به قّدم الشعب غاليه 

يخرج  وأن  مصر  أرض  تتزلزل  أن  املرجو  وكان  ونفيسه. 

الثوريون بسلميتهم التي هتفوا بها منذ أول يوم أطيح بهم، 

الثوريين  إال أن الشعب لم يعد يحرك ساكنا وقيادات 

الذوا بالصمت ليأمنوا العقاب.

هناك أحس االنقالبيون أن الجو قد صفا لهم ولم يعد 

دون من قبل  من يزاحمهم في إجرامهم بل ُيدعمون ويؤيَّ

أذرع الشر فرموا آخر سهمهم وضربوا على الوتر الحساس 

قياداته،  نحو  اإلخوان  اندفاع  مدى  بذلك  ليختبروا 

فحكموا على الرئيس مر�سي باإلعدام بعد أن أعلنوا إعدام 

أهم الكوادر اإلخوانية. ولكن ماذا حدث؟ّ! لقد اندهش 

االنقالبيون من الصمت الشعبي الذي كان من املتوقع أن 

يزحزح عرش السي�سي، أين املظاهرات التي قامت للتنديد 

باالنقالب وإعادة مر�سي على الحكم؟ إن شيئا من ذلك 

لم يحدث بل وجرت األمور على حالتها الطبيعية، فكأن 

فيه  يعدم  الذي  اليوم  انتظار  في  اآلن  املصري  الشعب 

مر�سي على مرآى منهم.

ن وشّرع 
ّ
وكان من أمر السي�سي أنه رآى امليدان خاليا فقن

وعّدل وألغى، وأصبح الحاكم املطلق بال منازع، ثم بدأ يعزل 

وينصب من يشاء من أئمة املساجد وأساتذة الجامعات 

والكليات ليستقر له مصر وتخضع له الرقاب، فال معارض 

وال معاند اللهم إال مظاهرات متقطعة أو تفجيرا انتحاريا 

في جزء صغير ربما يزيد األوضاع توترا ويعكس املعادلة 

ويجعلها في صالح االنقالبيين.

كل ذلك، وقيادات اإلخوان مألوا السجون والبعض قد 

أعدم والكثير منهم ينتظر يومه املحتوم، والشعب ساكت 

جامد مذعن بما يأمر العسكر وما ينهى.

ما يشغل اآلن بال كل معني بأوضاع مصر، أين ذهبت تلك 

الجهود التي كانت تبذل الستعادة الشرعية، وهل أنتجت 

عبد الرحمن محمد جمال

إعدام  مهزلة 
مرسي  الرئيس 

مستقبل  و
اإلخوان يف مصر
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السلمية التي هتف بها اإلخوان مصارحين أنها أقوى من 

الرصاص؟! هل دّوخوا الجيش، وهل أطاحوا بالسي�سي، 

وهل أعادوا الشرعية؟! إن شيئا من ذلك لم يحدث بل 

كلما ألّحوا على السلمية قوبلوا بأعنف رّد، لم تجدهم 

املظاهرات أمام رصاص العسكر، وال االعتصامات أمام 

دبابات االنقالبيين.

 إن جماعة اإلخوان قد أخفقت في اتخاذ سياساتها تجاه 

األحداث، وأخطأت املسار الذي كان ينبغي أن تسير عليه، 

التي كانت  إنها لم تدرك فداحة املوقف ولم تع األخطار 

محاطة بها إحاطة السوار باملعصم، لذلك هتفت عشوائيا، 

على  الخرق  فاتسع  عشوائيا،  وردت  عشوائيا،  وجمعت 

الراقع ودخلت الجماعة في فخ عميق يصعب عليها الخروج 

منها. من يلوم اإلخوان إنما يلومهم على اتخاذ سياساتهم 

الخاطئة تجاه األحداث، وأن خطواتهم كانت متعجلة غير 

مدروسة، وأنهم كانوا في عالم األحالم ليس إال.

كان ينبغي لإلخوان أن يلجئوا إلى أحد اثنين بعد أن أطيح 

بهم، األول: التخلي الكامل عن السياسة وإعادة النظر في 

الثاني: مزاحمة  ليتداركوا ما فات.  أعمالهم وخطواتهم، 

بالقوة  عليه  واالنقالب  تجاهه  السالح  ورفع  العسكر 

والحديد، وواضح أن اإلخوان لم يكن في اإلعداد العسكري 

السالح عليه. فلم  العسكر ورفع  بمكان يؤهله مزاحمة 

يكن أمامه إال أن يقر بهزيمته ويتخلى عن السياسة ملدة 

تمكنه تدارك األوضاع ويشتغل باألمور الدعوية والتربوية. 

أما أن يهتف بالسلمية ويمأل الشوارع بدهماء الناس بال 

خطة مدروسة فليس يجدي أمام العسكر املدّرع ب�سيء 

بل يعكس املعادلة إذ يعطي العسكر حجة على التدويخ 

واإلطاحة، وهذا ما كان يريده االنقالبيون ويتمنونه وقد 

وصلوا إلى أهدافهم.

ينبغي لإلخوان مراجعة أعمالهم وتفقد أحوالهم والعودة 

وأفكاره  كتبه  ومدارسة  البنا  حسن  اإلمام  منهج  إلى 

ليتداركوا أخطاءهم ويتبينوا نقاط الضعف فيهم، وقد 

أثبتت السلمية التي لم يزل اإلخوان متمسكين بها كأهم 

أداة لدحض االنقالبيين أنها ليست في صالحهم وفي صالح 

الشعب. 

حزب العدالة والتنمية التركي في الصدارة لكنه يخسر 

أغلبيته

ينتمي  الذي  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  تصدر 

االنتخابات  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  إليه 

التي  املطلقة  الغالبية  خسر  لكنه  األحد،  التشريعية، 

يملكها في البرملان التركي منذ 31 عاما.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 17.0٤ في 

املائة من األصوات وهي نسبة قد تجعله يواجه صعوبات 

لتشكيل الحكومة بمفرده.

في املقابل، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

له دخول  يتيح  ما  املائة من األصوات  في  عتبة عشرة 

البرملان، وفق النتائج نفسها التي شملت نحو 99 في املائة 

من األصوات التي تم فرزها وأعلنتها التلفزيونات التركية.

دراسة جديدة: املسلمون أقل الطوائف حقوقا في 

أملانيا

انتهت دراسة حديثة إلى أن املسلمين في أملانيا ال يتساوون 

ووفقا  واليهودية،  املسيحية  الطوائف  مع  الحقوق  في 

للدراسة فهناك حاجة كبيرة للعمل على تمكين اإلسالم 

من التمتع باملساواة الكاملة في أملانيا.

وهي  إيبرت،  فريدريش  مؤسسة  الدراسة  وأجرت 

الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  من  املقربة  املؤسسة 

املمثل في الحكومة األملانية، وأوضحت ريم شبيلهاوس 

التي شاركت في الدراسة أن “األمر ال يتعلق باالعتراف 

ملسألة  محددة  بأسئلة  يتعلق  لكن  كدين،  باإلسالم 

ممارسة الشعائر الدينية”.

هامش األخبار

صور وأوضاع
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إن ما أهم ما يهم اإلنسان في حياته أن يكون تخطيط 

الوقت في طليعة برامجه ويق�سي حياته بتنظيم األوقات، 

فإن هللا تعالى خلق سبع سموات واألرض في ستة أيام أن 

م البشر أن أعمالهم الدنيوية تحتاج إلى برمجة تنظيم 
ّ
يعل

األوقات. فإن من سعى أن يستغل أموره املهمة في أوقاته 

املحددة صار  ناجحا والذي استعمل األوقات في الوصول 

إلى هللا ورضاه فقد صار من املفلحين، والذي ضّيع أوقاته 

واتبع هواه ولم يغتنم الفرص للزلفى 

إلى هللا فقد خسر خسرانا مبينا هذا. 

ما يقول املضيع أوقاته في اآلخرة: رب 

ارجعني إلى الدنيا ألعمل. فإن هؤالء 

لم ينتبهوا في الدنيا وتسلطت عليهم 

الغفلة فصاروامنهمكين فيها ونسوا 

ما يفيدهم في الوصول إلى هللا فاآلن 

إلى  يرجعهم  أن  إلى هللا  يتضرعون 

الدنيا كي يغتنموا الفرص ويعبدوه. 

وا أسفا عليهم. إنهم ال يعلمون أن 

ما م�سى من األوقات ال يرجع وأن ال 

سبيل لهم إلى الدنيا الغتنام الفرص 

فقبل أن تحضر عند الرب عز وعال ال بد لك أن تق�سي 

أوقاتك بأعمال صالحة فإن مما يسئل يوم القيامة هو 

عمر اإلنسان فيم أفناه وكيف قضاه فمن كان أفناه في 

العبادة فنجح ومن لم يقضه إال في سبيل الهوى فاشتعل 

له جهنم وساءت مصير. وإن كثيرا من الناس إذا كانت لهم 

الصحة فيضيعون أوقاتهم وإذا يأتي املرض عليهم فيأملون 

أن يكونوا أصحاء فيعبدوا هللا وكذلك الفراغ فالفارغون ال 

يعلمون والشاغلون بالعمل يحبون أن يفرغوا عن العمل 

قال  ما  ولنعم  األعمال  بفارغين عن  هم  وما  يعبدوا  ثم 

النبي صلى هللا عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من 

الناس؛ الصحة والفراغ.

هللا  عند  شامخ  مكان  للوقت 

فأقسم هللا به في 	

إذا  والليل  نحو:  مختلفة  وجوه 

عشر.  وليال  والفجر  يغ�سى. 

ونحو: والعصر إن اإلنسان لفي 

خسر . فهذه اآليات تدل على أن 

الوقت له أهمية كبيرة عند هللا، 

اهتموا  الصالح  سلفنا  وكذلك 

بالوقت واستطاعوا أن يصنفوا 

العلوم  مجال  في  ضخمة  كتبا 

املختلفة، فإن اإلمام السرخ�سي 

ف  كتابه 
ّ
عندما كان مسجونا أل

املبسوط الذي لم يكتب مثله. 

فيعلم أن الفوز والصالح في اغتنام الفرص. وأن الذين 

وصلوا إلى ذروة العلوم املختلفة وقمتها كانوا عاملين بأهمية 

الوقت فنالوا ما كانت غايتهم في اغتنام األوقات.

أهمية الوقت

بأقالم الطلبة

محمد ياسر قنبرزهي

انتباه: في ضمن الدورات املختلفة واملتنوعة التي تعقدها جامعة دار العلوم زاهدان لتنمية مستوى 

الطالب العلمي والثقافي في اإلجازات العامة من التفسير وعلم التجويد والصرف والنحو وغيرها من الدورات 

الرائعة البناءة، فإنها عقدت دورة تدريبية للغة العربية ملدة شهر واحد اشترك فيها نخبة من الطالب من مختلف 

املدارس، ودّرس فيها مهرة األساتذة، وفيما يلي حصيلة مقاالت طالب هذه الدورة.
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وكان  متأخرا  الوقت  وكان  املسجد  في  جالسا  كنت 

املسجد خاليا عن الطالب واملصلين وكان يغلبني النوم 

وكنت أفكر حتى خطر في ذهني كلمات للكتابة. فجأة 

سافرت إلى عالم الخيال إلى زمن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم. وتذكرت محبة أصحاب الرسول صلى هللا 

عليه وسلم مع صاحبهم. تذكرت قّصة خبيب ر�سي هللا 

عنه حينما كانت قريش يقطعون من جسده القطعة تلو 

القطعة. وهم يقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك 

وأنت ناج فيقول والدماء تنزف: وهللا ما أحب أن أكون 

 في أهلي وولدي وأن محمدا صلى هللا عليه 
ً
آمنا ووادعا

وسلم يوخز شوكة.

رت محبة النبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه 
ّ
وتذك

في يوم أحد حينما زلزلت األقدام وتفرق املسلمون عن 

النبي صلى هللا عليه وسلم حتى لم يبق إال في نفر قليل. 

فوقف سعد بن أبي وقاص يناضل عن رسول هللا عليه 

وسلم بقوله: ال يرمي رمية إال أصابت من مشرك مقتال، 

وملا رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمي هذا الرمي 

كان يقول له: ارم سعد! فداك أبي وأمي.

ما أجمل هذه املحبة ويا مرحبا لهذه املحبة الكثيرة!!.

فأنا أسأل هذه املحبة من هللا عزوجل حتى أدافع عن 

دين هللا وأدافع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ذكريات ممتعة
أبوذر آبتين

بأقالم الطلبة

محمد يوسف: يبدو عليك النشاط ظاهرا هذه األيام، أليس 
كذلك؟

ياسر: صدقت يا أخا اإلسالم، فأنا في أنشط أحوالي.
موضوع  حول  نتحاور  أن  رأيك  ما  أخانا!  يا  يوسف:  محمد 

فضائل رمضان، فهل أنت مستعد لإلجابة؟
ياسر : نعم! أنا على أهبة االستعداد!

محمد يوسف: بّين لي ما هو شهر رمضان من فضلك؟
ياسر: هو شهر املغفرة ملن صامه وملن قامه وملن قام ليلة هي خير 
من ألف شهر، هو شهر الصبر، والجود، واملواساة، وشهر الدعاء 
املستجاب، عمرته تعدل حجته، وبالجملة هو شهر تربية اإلرادة 

واإلخالص هلل في العمل,
ياسر: هل يمكن لك أن تبين في أي سنة فرض صوم رمضان؟

محمد يوسف: بكل رحابة صدر! قد فرض هللا الصيام في شهر 
رمضان على العباد في السنة الثانية من الهجرة كما قال هللا 
ى 

َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َياُم ك ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
عزوجل: َيا أ

ُقوَن. ) بقره: 381( تَّ
َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ْبِلك

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
ال

على  رمضان  شهر  فضل  ما  هللا!  في  أخي  فيا  يوسف:  محمد 
الشهور األخرى؟

الشياطين؛  فيه  تصفد  شهر  أنه  رمضان  فضائل  من  ياسر: 
وتغّل باألغالل وتسجن، فتصفيد الشياطين مساعد للمؤمنين 
الصائمين على الطاعة واالبتعاد عن املعا�سي؛ و من فضائله 
األخرى، تفتح أبواب السماء أبواب رحمة هللا تعالى وفتح أبواب 

الجنة وتغليق أبواب جهنم وغير ها من الفضائل.
محمد يوسف: فضلية صائم رمضان؟

ياسر: قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) ولخلوف فم الصائم 
عند هللا أطيب من ريح السمك.(

محمد يوسف: سبحان هللا! فيا رب! أنت أكرم األكرمين. 
ياسر: اللهم بارك لنا في رمضان وال تحرمنا يا رب من بركاته!.

حوار حول رمضان
بني ياسر وحممد يوسف
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الحمد هلل مقّدر األقدار، ومكّور النهار على الليل ومكّور 

الليل على النهار سبحانه وتعالى من إله عظيم، يخلق 

ما يشاء ويختار اختار لنا من أيام دهره ما نتعرض فيه 

في مواسم فاضلة  لنسائم رحمته، وعزائم مغفرته، 

يخلف بعضها بعضا لنتوب إليه ونستغفره، والصالة 

والسالم على إمام العابدين، وسيد الشاكرين، الذي 

م العاملين كيف يرضون موالهم، ويذللون الدنيا 
ّ
عل

.
ً
لتعمير أخراهم، فيغنمون الدين والدنيا معا

أنواع العبادات في اإلسالم

ويعبدوه  ليعرفوه  الناس  وتعالى  سبحانه  هللا  خلق 

قياما بحق ربوبيته، وألوهيته كما قال هللا تعالى: َوَما 

 ِلَيْعُبُدوِن )ذاريات: 9٥( وقد 
َّ

َس ِإال
ْ
ن ِ

ْ
ِجنَّ َواإل

ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
خ

العبادة  التي شرعها، فمنها:  في عباداته  نّوع اإلسالم 

التي يؤديها املسلم بجهده البدني كالصالة والصيام، 

وتسّمى: العبادة البدنية. ومنها: ما يجمع بينهما، كالحج 

والعمرة.

ما هي رمضان؟
رمضان: اسم لشهر من أشهر السنة القمرية في اللغة 

العربية. وقد ورد في الحديث في وجه تسمية هذا الشهر 

باسم رمضان )إنها ترمض الذنوب( وهي مشتق من 
رمض بمعنى اإلحراق، ألن في هذا الشهر تغفر وتعفى 

ذاته  إلى  الشهر  هذا  أضاف  الذنوب، وهللا سبحانه 

تعالى، وهذا أمر واضح أن كل �سيء عندما يضاف إلى 

�سيء آخر يظهر ويتجلى فيه تأثير املضاف إليه وعظمته.

رمضان شهر العبادة

بأقالم الطلبة

عبيد هللا كاكاوي
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وباستطاعتنا أن نقول: إن من خصائص رمضان والصيام 

فيه نوعا من تربية اإلرادة، وهذا النوع ال يوجد في غير 

مدرسة رمضان والسبب في ذلك أنه يربي في املؤمن الصائم 

ولو  ربه  مع  تعامله  وصدق  بنفسه  نفسه  مراقبة  خلق 

خال لنفسه، ولو لم يشاهده أحد من الناس. وبالتحليل 

تشمل  مدرسة  رمضان  شهر  أن  للباحث  يبدو  والتأمل 

املجتمع املسلم لتربية مكار م األخالق.

وكان بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يقظة في شهر رمضان، عندما كان الرسول صلى هللا 

عليه وسلم في خلوته في غار حراء وال يخفى أن بدء 

الوحي له قد كان مقدمة لتكليفه 

وإلقاء  للناس،  هللا  دين  تبليغ 

لهذا  كاهله،  على  الرسالة  أعباء 

يحق لنا أن نم�سي شهر  رمضان 

شهر الرسالة اإلسالمية.

ملاذا خص رمضان بالصوم؟

رمضان،  في  الصوم  هللا  وجعل 

باآلخر،  مقرونا  أحدهما  فجعل 

مرتبطا به. فذلك قران السعدين. 

حكمة  في  السعادتين  والتقاء 

قد  وذلك ألن رمضان  التشريع، 

الصوم  وبين  القرآن،  فيه  أنزل 

عميقة،  متينة  صلة  والقرآن 

ولذلك كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يكثر من تالوة القرآن في رمضان، يقول ابن 

عباس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس 

وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان 

يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، 

فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين يلقاه جبريل، 

أجود بالخير من الريح املرسلة.

ويقول العارف باهلل العالم الرباني الشيخ أحمد بن 

ق 
ّ
ُوف إذا  رسائله:  بعض  في  السرهندي  األحد  عبد 

اإلنسان للخيرات، واألعمال الصالحة في هذا الشهر، 

حالفه التوفيق في طول السنة، وإذا م�سى هذا الشهر 

ت 
ّ
ه في تشت

ّ
في توّزع بال وتشتت حال، م�سى العام كل

وتشويش.

مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة

لم يشرع اإلسالم شيئا إال لحكمة، علمها من علمها، 

وجهلها من جهلها ال تخلو أحكام هللا تعالى من حكمة 

فيما شرع فهو حكيم، ال يشرع شيئا عبثا.

وفي الصيام حكم ومصالح كثيرة أشارت إليها نصوص 

الشرع ذاتها، منها:

نهى،  عما  واالنتهاء  أمر،  فيما  بطاعة هللا  النفس  تزكية 

وتدريبها على كمال العبودية هلل تعالى.

النفس،  وجهاد  لإلرادة  تربية 

والثورة على  الصبر،  وتعويد على 

املألوف.

تعالى  هللا  بنعمة  الصائم  إشعار 

يفقد  النعم  أِلف  فإْن  عليه، 

وال  بقيمتها،  اإلحساس  اإلنسان 

عند  إال  النعمة  مقدار  يعرف 

فقدها.

على  والعطف  للرحمة  موجب 

املساكين، فإنه ملا ذاق ألم الجوع 

هذا  من  ذكر  األوقات  بعض  في 

حاله في عموم الساعات، فتسارع 

الرقة عليه.

يفتحها  متميزة،  مدرسة  رمضان  صيام  أن  والحق 

القيم  أعظم  العملية على  للتربية  اإلسالم كل عام، 

وأرفع املعاني، فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه فيها، 

فقد نجح في االمتحان وخرج من هذا املوسم العظيم 
رابح التجارة، وأي ربح أعظم من نوال مغفرة والعتق 

النفسية  رمضان  مدرسة  دخول  وبعد  النار؟  من 

ذات  التربوية  التدريبية  الدورة  واجتياز  القلبية، 

املستوى الراقي، ينبغي للمسلم أن يستر  على الحالة 

الحسنة الفاضلة التي اكتسبها في شهر رمضان املبارك. 

بأقالم الطلبة

بين الصوم والقرآن صلة متينة 

عميقة، ولذلك كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يكثر من تالوة 

القرآن في رمضان، يقول ابن عباس 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أجود الناس وكان أجود ما يكون 

في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان 

يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان 

فيدارسه القرآن، فرسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم حين يلقاه جبريل، 

أجود بالخير من الريح املرسلة.
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علقت قلمي بين أصابعي، وأنشأت أفكر في املوضوع الذي 

يجمل بي أن أكتب فيه وهو »رمضان« يا لها من مفاجاة 

 سروري 
ّ
جميلة أنا ما سررت بموضوع من املوضوعات قط

بهذا املوضوع وكنت قبل ذلك في خمود عجيب واآلن صرت 

في نشاط غريب قد أحسن هللا إلّى بكتابة هذا املوضوع 

وبدأت هذا املوضوع بكل رحابة صدر.

نعم شهر رمضان من أفضل الشهور، ألن أنزل فيه القرآن، 

اِس  ُقْرآُن ُهًدى ِللنَّ
ْ
ِزَل ِفيِه ال

ْ
ن
ُ
ِذي أ

َّ
ْهُر َرَمَضاَن ال

َ
قال تعالى: ش

ْهَر  الشَّ ُم 
ُ
ِمْنك ِهَد 

َ
ش َمْن 

َ
ف اِن 

َ
ُفْرق

ْ
َوال ُهَدى 

ْ
ال ِمَن  َناٍت  َوَبّيِ

َيُصْمُه.) بقره: 18٥( 
ْ
ل
َ
ف

تعالى اختص  اآلية جيدا وجدنا أن هللا  تدبرنا هذه  إذا 

املسلمين بصوم شهر رمضان وأنه زاد من فضله عليهم 

فأنزل فيه القرآن هلل من خزائن علمه إلى سماء الدنيا 

ليكون هدى ملن اتبعه من الناس جميعا. فنحن اآلن أمام 

فريضة صوم رمضان التي فرضها هللا علينا لتربية ملكة 

التقوى في قلوبنا.

فضائل شهر رمضان وماله من تأثير وقوة

جاء  إذا  عنه:  هللا  ر�سي  هريرة  أبي  عن  الشيخان  روى 

قت أبواب النار وصّفدت 
ّ
رمضان فتحت أبواب الجنة وغل

الشياطين. 

فقبل  ها، 
ّ
كل الشهور  خير  يجلعه  بما  رمضان  شهر  يتميز 

اإلسالم نزل صحف سيدنا إبراهيم عليه السالم في أول 

التوراة على سيدنا مو�سى  ليلة من شهر رمضان ونزلت 

القرآن على سيدنا  ونزل  في شهر رمضان،  السالم  عليه 

محمد صلى هللا عليه والسالم في ليلة القدر وهي من إحدى 

ِة 
َ
ْيل

َ
َناُه ِفي ل

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ا أ ليالي شهر رمضان كما قال هللا تعالى: ِإنَّ

ْدِر. )القدر: 1(
َ
ق

ْ
ال

وفي هذا الهشر نصر هللا اإلسالم وأعّز املسلمين بانتصارات 

رائعة وفتوحات باهرة.

يحصل في هذا الشهر القوة، والقوة هي اإليمان، إن الحياة 

رمضان وقوة تأثريه
خداداد ريجي أحمدي

بأقالم الطلبة
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في صراع دائم بين الشهوات الحبيبة إلى النفس، واملنافع 

املقّررة عند العقل، وليت الشهوات هي التي تنتصر دائما 

في هذه املعركة، كما يعتقد بعض الناس فذلك سوء ظن 

بالطبيعة البشرية، وإنكار الواقع، إن القوة التي تدير عجلة 

الحياة بسرعة، وتفيض على هذا العالم الحياة والنشاط 

ح 
ّ
هي اإليمان بالنفع، ذلك اإليمان هو الذي يوقط الفال

في يوم شات، شديد البرد، فيحرم عليه الّدف، ويّبكر به 

إلى الحقل، وفي يوم صائف شديد الحر يهّون عليه وهج 

الشمس ولفح السموم، ويفضل بين التاجر وأهله ويتوّجه 

به إلى متجره، ذلك اإليمان، هو الذي يزين للجندي املوت 

في ساحة القتال، وفراق األحبة واألعيان، فال يعدل به 

راحة وال ثروة وال نعيما، إن كل ذلك إيمان باملنافع وحرص 
على الخير وهو القطب الذي تدور حوله الحياة.)1(

أحكام شهر الرمضان

قد فرض هللا سبحانه وتعالى الصيام على املسلمين في هذا 

َيُصْمُه. 
ْ
ل
َ
ْهَر ف ُم الشَّ

ُ
ِهَد ِمْنك

َ
َمْن ش

َ
الشهر كما قال هللا تعالى: ف

)البقرة:18٥(

الطعام والشراب واملعاني  والصوم يكون باإلمساك عن 

الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تنفيذا لنص 

ْبَيُض 
َ ْ
 األ

ُ
ْيط

َ
خ

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
َن ل َبيَّ

َ
ى َيت َرُبوا َحتَّ

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
اآلية الكريمة: ك

ْيِل. ) 
َّ
ى الل

َ
َياَم ِإل وا الّصِ ِتمُّ

َ
مَّ أ

ُ
َفْجِر ث

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ ْ
ْيِط األ

َ
خ

ْ
ِمَن ال

البقرة: 187(

فإّن  تقّرر لإلنسان،  وليس صوم رمضان هو أول صوم 

الصوم عبادة فرضها هللا سبحانه تعالى على عباده منذ أن 

ِذيَن 
َّ
َها ال يُّ

َ
خلق اإلنسان وفي ذلك يقول القرآن الكريم: َيا أ

ْم 
ُ
ْبِلك

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
ى ال

َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َياُم ك ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
آَمُنوا ك

ُقوَن. ) البقرة: 183( تَّ
َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة

قد أشار إلى ذلك حجة اإلسالم الغزالي في أسلوبه الخاص، 

ق بخلق من أخالق هللا 
ّ
فقال: » املقصود من الصوم، التخل

عّزوجّل، وهو الصمدّية، واالقتداء باملالئكة في الكف عن 

الشهوات بحسب اإلمكان، فإنهم منّزهون عن الشهوات، 

واإلنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على 

كسر شهوته، ودون رتبة املالئكة الستيالء الشهوات عليه، 

ما انهمك في الشهوات انحط 
ّ
وكونه مبتلى بمجاهدتها، فكل

قمع  ما 
ّ
وكل البهائم،  بغمار  والتحق  السافلين،  أسفل  إلى 

يين والتحق بأفق املالئكة.« )2(
ّ
الشهوات ارتفع إلى أعلى عل

فيقول:   
ً
وتفصيال إيضاحا  القيم  ابن  العالمة  ويزيد 

الشهوات  من  النفس  حبس  الصيام  من  واملقصود   «

وخطامها عن املألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، لتستعد 

لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به 

مّما فيه حياتها األبدّية، ويكسر الجوع الظمأ من حّدتها 

املساكين،  من  الجائعة  لألكباد  بما  رها 
ّ
ويذك وتسْورتها 

مجاري  بتضييق  العبد  من  الشيطان  مجاري  وتضييق 

الطعام والشراب، وتحبس قوى األعضاء عن استراسالها 

ن 
ّ
لحكم الطبيعة فيما يضّرها في معاشها ومعادها، يسك

كل عضو منها، وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو 
لجام املتقين، وجّنة املحاربين، رياضة األبرار واملقّربين.« )3(

ومن أهّم مقاصد الصوم هو إثارة الشفقة على الفقير في 

نفس الغنّي، فعندما يحّس القادر بألم الجوع عند صومه 

تتحرك فيه عواطف الخير فيعطف على املحتاج.

ولقد أثبت الطّب الحديث أّن الصوم عالج من أمراض 

تصيب اإلنسان وما زال العلم يجتهد ليظهر للعالم مزيدا 

من أهداف الصوم التي ال نهاية لها، وأّما جزاء الصوم في 

ِذيَن َصَبُروا 
َّ
اآلخرة فقد أثارت إليه آيات القرآن. مثل: َوال

ِهْم. ) الرعد: 22( اَء َوْجِه َرّبِ
َ
اْبِتغ

والصائم إنما يصبر على الجوع والعطش ابتغاء وجه هللا.

النتيجة

تعالى  وأمر هللا  تعالى،  كبيرة عند هللا  مكانة  الشهر  لهذا 

الناس بالصوم في هذا الشهر؛ لحصول التقوى، ور�سى 

الرّب، وحسن الخلق، ونهى الناس عن اجتناب املعا�سي 

ومن الفضائل الخاصة لهذا الشهر: نزول القرآن وانتصار 

فريضة صوم  أحكامه:  ومن  املسلمين  وإعزاز  املسلمين، 

رمضان.

املنابع

أبو الحسن علي الحسني الندوي – األركان األربعة

الغزالي – إحياء علوم الدين: 1/ 212

ابن القيم – زاد املعاد : 1/ 1٥2

بأقالم الطلبة
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تعودت نف�سي ملطالعة كتب توجد فيها ريح الثورة وكتب 

تثير الفكرة وتركزها على مسير الحياة وتقودها إلى القيادة 

توجد  والتي  الثورية  الكتب  من  لي  يبدو  فما  اإلسالمية 

الفكرة وتؤثر على القلوب فتقلبها من حال إلى حال أخرى، 

هو: كتاب قيمة الزمن عند العلماء، لعبد الفتاح أبي غدة، 

وهلل در املصنف فإنه كان يقتنص الفرائد ويذخر الفوائد، 

ال يعروه الفتور والوهن، فإنه وأيم هللا خير مخبر عن قيمة 

الزمن. ما قرأت خبرا في هذا الكتاب، إال رأيت طرفا منه في 

سيرته العجاب وبحره الزاخر العجاب.

فإنك إذا تلج في فحوى هذا الكتاب ومحتوياته فترى أن 

املصنف قد رسم حياة السلف الصالح كيف عاشوا وكم 

حددوا من األوقات للعبادة وكم صنفوا في وقتهم الضيق، 

وكم ناولوا من الدرجات العالية في العلم؟ فاملصنف لم 

يبين من حياتهم إال ما يهم القارئ ويوجد فيه ثورة ليخطو 

على خطاهم ويسلك منهجهم الفائز ويسعى لتطوره ورقاه 

أن يتمسك بما قصد سلفنا الصالح. وكأّن هذا الكتاب 

نافذة للقارئ ألن يتطلع ويرى ما جرى في حياتهم فيأخذ منه 

ما يفيده في املستقبل من التجارب وإنه يوقظ القاري من 

سباته العميق ويلجئه إلى أداء ما فاته ويصمم عزمه على 

العمل. ولعل القارئ يغامر  بنفسه ليعمل على ما في هذا 

الكتاب وكأنه يعيض مع السلف األحباب.

ة عمل، وال يجد فيه القارئ الكلل وال 
ّ
وهذا الكتاب خط

للعلم  ينصب  وأن  أعالمه  للدين  يرفع  أن  مرامه  امللل، 

خيامه. وكتابه هذا حصيلة عشرين سنة من مطالعاته 

ومراجعاته في كتب العلم وإنه التزم في كتابه عزو كل خبر 

أو جملة بل كل كلمة إلى قائلها أداء لألمانة العلمية وتمتينا 

للثقة باملنقول.

فيجب على املسلم أن يتنبه إلى الوقت في حياته، وإلى تنفيذ 

كل عمل من أعماله في وقته املناسب، فالوقت من أغلى ما 

وهب هللا تعالى لإلنسان وهو في حياة العالم وطالب العلم 

أن يضيعه  للعاقل  والربح جميعا، فال يسوغ  املال  رأس 

مك أهمية الوقت 
ّ
سدى ويعيش فيه همال. فهذا الكتاب يعل

مك أن جميع املصالح تنشأ من الوقت فمن أضاعه 
ّ
ويعل

لم يستدركه أبدا.

التعريف بكتاب 
» قيمة الزمن عند 

العلماء« لعالمة 
عبد الفتاح أبي غده

عبيد هللا كاكوي
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 رسمت نتائج االنتخابات البرملانية التركية مشهدا سياسيا وحزبيا جديدا في تركيا، 

شديد االختالف عما اعتادت عليه منذ 2002، ووضعتنا أمام ضرورة قراءة 

ما هو أعمق من النتائج واألرقام املجردة، في محاولة الستشراف سيناريوهات 

املستقبل القريب املمكنة.

األرقام والدالالت

رغم تقدمه على جميع األحزاب املنافسة له في رابع انتخابات برملانية على التوالي، 

فإن ما أفرزته صناديق االقتراع وفق النتائج غير الرسمية حتى تاريخ كتابة هذه 

السطور، حرم حزب العدالة والتنمية من إمكانية تشكيل الحكومة بمفرده، 

وألجأه إلى سيناريوهات بديلة لم يضطر للجوء لها من قبل.

ذلك ألن الحزب لم يفشل فقط في الوصول إلى 763 نائبا لتغيير الدستور عبر 

البرملان، وفقد حتى فرصة طرحه على االستفتاء الشعبي )033 مقعدا(، بل بات 

غير قادر حتى على تشكيل الحكومة بمفرده بعد خسارته األغلبية البرملانية، إثر 

ثبات أصوات الشعب الجمهوري وتقدم كل من حزبي الحركة القومية والشعوب 

لطموح  حدا  االنتخابي   %01 حاجز  بتخطيه  األخير  وضع  حيث  الديمقراطي، 

العدالة والتنمية.

أعمق من األرقام والنتائج املجردة، نستطيع أن نستخلص النتائج الجوهرية 

املهمة التالية من العملية االنتخابية:

أوال، رسوخ الديمقراطية في تركيا: إذ شارك أكثر من 7٤ مليونا وأربعمئة ألف 

ناخب تركي في االنتخابات بنسبة مشاركة بلغت 78%، دون أحداث كبيرة أو 

اعتراضات تذكر، وأكدت تصريحات كل األحزاب السياسية على احترام النتائج 

الديمقراطية  التجربة  تقدم  إلى  التركي، وهو مؤشر صحي يشير  الشعب  ورأي 

التركية بكل األحوال.

األكراد قد صوتوا  أن معظم  اتضح  الهوية: حيث  بناء على  التصويت  ثانيا، 

لحزب الشعوب الديمقراطي، وتشير النتائج الخاصة بكل منطقة على حدة إلى 

انزياح حوالي 3% من أصوات العدالة والتنمية إليه، فسرت على أنها أصوات 

"اإلسالميين األكراد" الذين قدموا الهوية الكردية على غيرها من معايير االختيار.

وفي مقابل ذلك، أذكى مشروع الشعوب الديمقراطي وعملية السالم مع األكراد 

الحس القومي لدى أطياف كثيرة ساهمت في رفع نسبة الحركة القومية، وهو 

أمر مفهوم وفق منطق االجتماع السيا�سي بطبيعة الحال. من ناحية أخرى، يبدو 

أن الشعب الجمهوري ذا االتجاهات الكمالية العلمانية قد حافظ على كتلته 

الصلبة رغم غيابه عن الحكم ألكثر من 31 عاما، فهو إذن تصويت أيديولوجي 

قبل أي �سيء آخر.

ثالثا، الخريطة الحزبية التركية: أكدت نتائج االنتخابات أن املشهد السيا�سي 

في  التي نجحت  تيارات رئيسة ممثلة في األحزاب األربعة  التركي يتضمن أربعة 

البرملان، وأنها خريطة مستقرة ومستدامة ومن الصعب تغييرها  إلى  الوصول 

أو تجاوز أي من أطرافها في املستقبل القريب: العدالة والتنمية ممثال ملعظم 

القومية  والحركة  العلمانيين،  ألغلب  ممثال  الجمهوري  والشعب  اإلسالميين، 
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كتيار أسا�سي للقوميين، والشعوب الديمقراطي كإطار لغالبية 

األكراد.

رابعا: رفض مشروع النظام الرئا�سي: إذ كان هذا املشروع أحد 

أهم أسباب تصويت نسبة كبيرة من أنصار الشعب الجمهوري 

للشعوب الديمقراطي، وتخوف أطياف واسعة من الناخبين 

األتراك من إمكانية تحول البالد إلى نظام أكثر سلطوية. وتؤكد 

النتائج غير الرسمية أن كل السيناريوهات الحكومية املمكنة 

ستتطلب تخلي أردوغان والعدالة والتنمية عن هذا املشروع، 

ولو مؤقتا.

حصان االنتخابات األسود

خرج حزب الشعوب الديمقراطي كأكبر الفائزين في هذه املعركة 

االنتخابية، فبعد أن كانت غاية طموحه أن يتخطى "العتبة 

االنتخابية" املتمثلة بنسبة 01% لدخول البرملان، وجد نفسه 

أمام تمثيل تاريخي قيا�سي لألكراد في البرملان )31%، بمجموع 

08 مقعدا(، ومقدما نفسه كممثل شبه حصري لهم، بفضل 

العوامل التالية:

1- التصويت على الهوية الذي كان األكراد أكبر املستفيدين 

منه، كحزب قومي أيديولوجي يمثل أقلية.

2- تطوير الحزب لرؤيته وخطابه وتقديم نفسه على أنه ممثل 

األكراد أوال وهو ما ضمن له أصوات معظم اإلسالميين األكراد 

املؤيدين للعدالة والتنمية، ثم "حزب كل تركيا" ثانيا، باعتباره 

مدافعا عن "كل الشعوب املسحوقة".

3- بنى الحزب حملته االنتخابية على أساس العداء مع العدالة 

الحزب  لحرمان  البرملان  بدخول  وتعهد  وأردوغان،  والتنمية 

الحاكم من األغلبية وتحويل النظام في البالد إلى رئا�سي، وهو 

ما أمن له نسبة غير قليلة من أنصار حزب الشعب الجمهوري 

خاصة.

الحزب  مهاجمة  على  الثالثة  املعارضة  أحزاب  اجتماع   -٤

إخفاقات  وضع  مما  البينية،  االنتقادات  وتجنب  الحاكم 

وأخطاء العدالة والتنمية تحت مجهر الناخب التركي، خصوصا 

في ظل دعم واضح من وسائل اإلعالم املحسوبة على جماعة 

غولن ومجموعة "دوغان" املعارضة.

تحديدا،  أردوغان  وبين  بينه  والتراشقات  الخطاب  حدة   -٥

مهرجاناته  وأحد  مقاره  بعض  استهدفت  التي  التفجيرات  ثم 

االنتخابي  االستحقاق  قبل  بكر"  "ديار  مدينة  في  االنتخابية 

األقليات"  "سيكولوجيا  وتر  على  ذلك  لعب  حيث  بيومين، 

الجنوب  أكراد  من  املترددين  فحشد  املظلومية،  ومشاعر 

الشرقي للتصويت.

أسباب التراجع

الخسارة  رغم  فاز  كمن  والتنمية  العدالة  يبدو  ناحيته،  من 

أو خسر رغم الفوز، حيث حافظ على تقدمه في االنتخابات 

أنه بعيد عن إمكانية  وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، بيد 

تشكيل الحكومة بمفرده، متراجعا بنسبة 9% على األقل عن 

نتيجته في انتخابات عام 1102.

ويبدو أن أهم عوامل هذا التقهقر كان التغيير في قيادة الحزب، 

حيث خسر أوال مؤسسه وقائده أردوغان الذي انتقل للقصر 

الرئا�سي، كما خسر جهود سبعين من قيادات الصف األول 

األسا�سي  نظامه  بسبب  فيه  واإلنجازات  الخبرات  وأصحاب 

الذي يمنع الترشح ألكثر من ثالث فترات متتالية.

انتخابية  مناسبات  بتسع  الفوز  أن  يبدو  أخرى،  ناحية  من 

بين  والتراخي  الكسل  بعض  إلى  أدى  قد  منذ 2002  متتالية 

املسؤولين واألنصار من جهة، كما قلل من الحماسة للتصويت، 

بسبب تراجع الشعور باملظلومية والتهديد في حال غياب الحزب 

عن املشهد السيا�سي من جهة أخرى.

فضال عن أن تراجع وتيرة اإلنجاز عما كانت عليه قبل 21 عاما 

-وهو أمر متوقع وفق سياق التجربة ومراحلها- قلل من رضا 

املواطن، إضافة إلى نسبة ال بأس بها تبدو غير راضية عن أداء 

الحزب أو بعض مسؤوليه -مثل خالفات القياديين- فأرادت أن 

ترسل له رسالة عبر عزوفها عن التصويت أو التصويت لغيره.

أيضا، يبدو أن العدالة والتنمية لم يقو على مواجهة األحزاب 

الداعمة  واإلعالمية  السياسية  واملنظومة  الثالثة  املعارضة 

لها وحده، خاصة أن تهم الفساد التي الحقت بعض وزرائه 

املعارضة  يد  في  مسلطا  سيفا  بقيت  املحاكم-  منها  -وبرأتهم 

أجادت استثماره.

كما يبدو أن أردوغان وحزبه السابق فشال في تسويق مشروع 

املتوجسين من  في طمأنة  ينجحا  ولم  للبالد  الرئا�سي  النظام 

مشاركته  أن  كما  الدكتاتورية،  نحو  البالد  جنوح  إمكانية 

الفاعلة في ميادين االنتخابات -رغم دستور يفترض حياديته- 

قد زادت من هذه املخاوف وأعطت شعورا بعدم الثقة بداود 

أوغلو نفسه.

السيناريوهات املتوقعة

في ظل كل هذه املعطيات وعدد املقاعد التي حصل عليها كل 

ملقاربة  يحتاج  تماما،  جديد  مشهد  أمام  البالد  تبدو  حزب، 

مختلفة عما اعتادته البالد منذ 2002، ويلوح في األفق أحد 

ثالثة سيناريوهات:

األعراف  تق�سي  حيث  والتنمية:  العدالة  يشمل  سيناريو 

شؤون إسالمية ودولية
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صاحب  الحزب  لرئيس  الجمهورية  رئيس  بتكليف  الدستورية 

أعلى األصوات )أحمد داود أوغلو( بتشكيل الحكومة، ليسعى 

األخرى،  األحزاب  أحد  مع  ائتالفية  حكومة  تشكيل  إلى  األخير 

أو الحصول على دعمها لتشكيل حكومة أقلية. ورغم أن هذا 

الخيار متاح نظريا مع األحزاب الثالثة، إال أن الشعب الجمهوري 

والشعوب الديمقراطي أغلقا باب التعاون بشكل قاطع، أما حزب 

الحركة القومية فقد أوحى بشرطين يتعلقان بموقع أردوغان في 

الحياة السياسية، إضافة إلى عملية السالم مع األكراد، األمر 

الذي يصّعب فكرة التحالف. 

سيناريو يستثني العدالة والتنمية: إذ ال يشترط الدستور على 

يتم  قد  وبذلك  فقط،  االنتخابات  في  املتقدم  تكليف  الرئيس 

تفعيل هذا الخيار في حال أصرت أحزاب املعارضة الثالثة على 

رفض التعاون مع داود أوغلو واتفقت على التحالف فيما بينها، 

إلعطاء  ويؤهلها  األغلبية  يعطيها  أصواتها  مجموع  أن  باعتبار 

الحكومة الثقة.

تشكيل  النظرية  الناحية  من  األحزاب  هذه  تستطيع  وبذلك 

حكومة ائتالفية ثالثية، أو دعم حكومة أقلية من حزبين منها، 

لكنه في كل األحوال خيار صعب التحقق، أوال بسبب الخالفات 

القومية  الحركة  خاصة  االئتالف،  هذا  أطراف  بين  الكبيرة 

والشعوب الديمقراطي، وثانيا ألن الكرة في ملعب أردوغان الذي 

ال يلزمه الدستور بهذا الخيار الذي سيجلس العدالة والتنمية 

على مقاعد املعارضة.

دون  يوما   ٥٤ م�سى  حال  في  أما  املبكرة:  االنتخابات  سيناريو 

تشكيل أي صيغة حكومية، فللرئيس الحق بالدعوة إلى انتخابات 

مبكرة بالتشاور مع رئيس البرملان، للخروج من حالة االنسداد 

السيا�سي. فضال عن أي صيغة ائتالفية أو حكومة أقلية تحمل 

بين طياتها عوامل التنافر والفشل، إضافة لخبرة تركيا السيئة 

فيما خص االئتالفات الحكومية، مما يجعل سيناريو االنتخابات 

املبكرة -الحقا- مطروحا بقوة حتى في حال تشكيل الحكومة.

تاريخها  في  تركيا مرحلة جديدة  األحوال، فقد دخلت  وفي كل 

املعاصر وباتت على مفترق طرق، فإما حالة استقرار بمعادالت 

وديناميات جديدة وإما انتخابات مبكرة غير مضمونة السياق 

أو النتائج. وسيكون املحدد األبرز للمشهد التركي هو مدى تحلي 

األحزاب األربعة بروح املسؤولية والحكمة في إدارة هذه املرحلة 

الجديدة، خصوصا في ظل إشارات أولية بتأثر االقتصاد التركي 

شبح  عودة  من  التركي  املواطن  وتخوف  املفاجئة،  بالنتائج 

االنسداد السيا�سي واألزمات االقتصادية التي عانت منها تركيا ما 

قبل العدالة والتنمية.

أوغلو: مصدرو حكم اإلعدام على مر�ضي ذاهبون 

إلى مزبلة التاريخ

أوغلو،  داود  أحمد  التركي،  الوزراء  رئيس  جدد 

بحق  أمس  صدرت  التي  اإلعدام  ألحكام  انتقاده 

محمد مر�سي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد 

الذين  أن  الفتا  املسلمين،  اإلخوان  قيادات  من 

أصدروا الحكم “سيذهبون إلى مزبلة التاريخ”.

أمام حشد  كلمته  األحد، خالل  اليوم  ذلك،  جاء 

العدالة  لحزب  جماهيري  تجمع  في  مناصريه،  من 

في  أوغلو،  داود  يترأسه  الذي  الحاكم،  والتنمية 

اسطنبول، شدد خاللها على أن الهدف من عملية 

السالم الداخلي هو تعزيز الوحدة الوطنية.

اكتشاف 31 جثة ملسلمي الروهنجيا في مقابر 

جماعية بماليزيا

الروهنجيا،  ملسلمي  جثة   31 اآلن  حتى  شفت 
ُ
اكت

منطقة  في  بالبشر  االتجار  ضحايا  من  أنها  ُيعتقد 

برليس  كليان”،  وانغ  بورما،  وانغ  “بوكيت  املقبرة 

املاليزية.

وأفادت مساعدة رئيس قسم االتصاالت بالشرطة 

امللكية املاليزية بكواالملبور، السيدة أسمواتي أحمد، 

في بيان لها، أن تسع جثث أخرى تم إخراجها من 

منطقة جبلية تقع في الغابة املعنية يوم الخميس 

.
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بدأت الدورة الرابعة والعشرين للحفل السنوي بمناسبة 

تكريم خريجي جامعة دارالعلوم بمدينة زاهدان، بعد صالة 

املغرب يوم الجمعة 26 رجب 1٤36 واستمرت حتى مساء 

السبت.

تكريم  حلفة  بدأت  الين،  أون  سني  موقع  لتقرير  وفقا 

الخريجين وحفاظ كالم هللا تعالى مساء الجمعة بمشاركة 

آالف من الضيوف. تكلم في هذه الجلسة “مجتبى عي�سى 

بور” نيابة عن خريجي هذ العام الدرا�سي، حيث أشار في 

خطبته إلى ضرورة االهتمام بسيرة الرسول الكريم. ثم تكلم 

الشيخ “بهزاد فقهي” من علماء خراسان، داعيا الحاضرين 

إلى التوبة من املعا�سي. وانتهت هذه الجلسة بدعاء الشيخ 

“أحمد كوهركوهي” مدير مدرسة مفتاح العلوم الدينية في 

منطقة “كوهركوه” من توابع “خاش”.

جدير بالذكر أن برامج الدورة الرابعة والعشرين من حفلة 

السبت، 27 رجب  بدأت رسميا صباح  الخريجين  تكريم 

1٤36 بمشاركة أكثر من مائتي ألف شخص من شتى أنحاء 

البالد، من العلماء واملثقفين والجامعيين وعامة أهل السنة 

قا�سي  األميني”  “حسن  الشيخ  وكان  طبقاتهم،  بمختلف 

التمييز الشرعي بكردستان، والشيخ “سيد شافي القري�سي” 

مدير مدرسة اإلمام الشافعي وخطيب أهل السنة في منطقة 

“طالش” )شمالي إيران(، وعلماء من الصين وقرقيزستان، 

من الضيوف البارزين لهذه الدورة.

في الجلسة الصباحية استمع الضيوف بعد تالوة آيات من 

إلى محاضرة الشيخ “محمد كريم صالح”  القرآن الكريم 

من العلماء والشخصيات البارزة في مجال الدعوة ومدير 

مدرسة “رحمة للعاملين” الدينية في “سراوان”.

أكد الشيخ محمد كريم في كلمته على أهمية العمل الصالح 

بالعمل  يتحلى  اإليمان  قائال:  إلى هللا،  والدعوة  واألخالق 

تبتغي  إلى هللا. إن كانت األمة املسلمة  واألخالق والدعوة 

السعادة والنجاة من السهام املسمومة لألعداء، يجب أن 

يدعوا العاملين إلى الدين اإلسالمي. الدعوة خير وسيلة للنجاة 

من الثقافة الغربية املنحطة.

وأشار الشيخ “محمد كريم صالح” إلى أسلوب دعوة األنبياء 

قائال: أسلوب دعوة األنبياء جميل ورائع جدا. األنبياء كانوا 

يخاطبون أشد أعدائهم برفق ولين. رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم أو�سى األمة املسلمة إلى الرفق والتيسير في الدعوة. 

بالدعوة  القيام  يجب  والشفقة؛  الرحمة  دين  اإلسالم 

والتبليغ بالحكمة وسعة األفق.

من أنباء اجلامعة

تقرير عن الدورة الرابعة والعشرين حلفلة 
تكريم خريي جامعة دار العلوم زاهدان
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ثم تكلم عضو مجمع التقريب للمذاهب اإلسالمية الدكتور 

خلق  من  الهدف  إلى  كلمته  في  “مختاري”  أشار  مختاري. 

نقطة  إلى  بالوصول  يكتمل  اإلنسان  اإلنسان، وأن خلق 

الكمال، قائال: الهدف من خلق اإلنسان هو الوصول إلى 

النقطة النهائية والتحرك في طرق الكمال، وبعث هللا تعالى 

األنبياء ليقوموا بهداية البشر، ومن ثّم ندرك معنى البعثة 

وأهّميتها.

آية هللا “سليماني”، ممثل الولي الفقيه في شؤون أهل السنة 

في محافظة سيستان وبلوشستان، هو الضيف اآلخر الذي 

وّجه كلمة في الجلسة الصباحية من هذه الدورة. قال آية 

للجهود  نتيجة  للبخاري  الصحيح  الجامع  سليماني:  هللا 

حيث  بخاري  اإلمام  املحدثين  شيخ  بذلها  التي  واملساعي 

خصص 16 سنة من عمره بهذا العمل العظيم. وأضاف 

سليماني: ولد اإلمام بخاري في بخارى، لكنه أقام في بغداد 

ونيسابور، وسافر إلى مدن كانت مراكز علمية في ذلك الوقت.

“سيستان  محافظ  الهاشمي”  أوسط  “على  ألقى  ثم 

وبلوشستان” أيضا كلمة أشار فيها إلى أهمية البعثة، قائال: 

نعتقد أن البعثة طريق النجاة. يوم البعثة يوم األخالق، ويوم 

الصلح والرأفة. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع هتاف 

الناس؛ يجب أن نرى الوحدة عمليا  الصلح واأللفة بين 

ينوروا  أن  ومسؤوليتهم  العلماء  واجب  صفوفنا.  ونوّحد 

األذهان.

وأنهى محافظ “سيستان وبلوشستان” كلمته بتقديم الشكر 

إلى فضيلة الشيخ عبد الحميد على مواقفه اإليجابية.

الشيخ عثمان: القرآن الكريم يضمن السالمة الفكرية 

واالجتماعية للعالم

اعتبر الشيخ “عثمان قلندرزهي” مدير معهد “مدينة العلوم” 

للسالمة  الكريم ضامنا  القرآن  في مدينة “خاش”  الديني 

الفكرية واالجتماعية للعالم.

وأضاف قائال: وصفة الوحدة بين األمة تختصر في ثالث:1- 

التوحيد؛ 2- القرآن الكريم؛ 3- الرسول الكريم صلى هللا 

عليه وسلم.

قال الشيخ عثمان: االسالم دين السالمة واألمن والعزة، وفي 

القرآن الكريم عالج لكافة األمراض الروحية، والبشر يصل 

إلى العزة بالتزام التعاليم القرآنية. إن آيات القرآن الكريم 

تحّول اإلنسان. تلك اآليات هي التي حّولت سيدنا عمر ر�سي 

هللا عمه من خصم لإلسالم إلى ناصر ومعين له، وجعل من 

عداوته محبة.

الشيخ محمد شافي القري�ضي: على مراجع الشيعة أن 

يصدروا فتوى تحرم اإلساءة إلى مقدسات أهل السنة

تطرق الشيخ “السيد شافي القري�سي” خطيب أهل السنة في 

مدينة “طالش” )شمالي إيران( ومدير معهد اإلمام الشافعي 

األمة  بين  الوحدة  وضرورة  أهمية  إلى  الدينية،  للعلوم 

املسملة، قائال: أصرح أن لوازم الوحدة لن تحصل من غير 

العمل على القرآن والسنة؛ فلو تحقق هذا األمر لحدثت 

الوحدة بين األمة، وتصبح األمة املسلمة أقوى أمة في العالم. 

األعداء يدركون هذه الحقيقة، ألجل هذا يسعون بكل ما 

عندهم لئال تحدث هذه الوحدة بين املسلمين.

علينا أن نحافظ بكل طريقة ممكنة على الوحدة بيننا، 

لتتحقق األمنية القديمة للمسلمين. من أبرز املوانع تجاه 

واالتهامات  واللعن،  والرفض  السب  والتضامن،  الوحدة 

واالفتراءات إلى مقدسات أهل السنة ورموزهم من قبل 

بعض من يدعون اإلسالم.

مراجع  والجماعة  السنة  أهل  كافة  عن  نيابة  أدعو  أنا 

الشيعة أن يصدروا فتوى تحرم سّب الصحابة واإلهانة إلى 

مقدسات ورموز أهل السنة والجماعة.

الدكتور “سيد أحمد هاشمي”: األوضاع الراهنة في 

العالم اإلسالم تبشر بمستقبل زاهر

الدين  “السيد أحمد هاشمي”: االسالم هو  الدكتور  قال 

الخاتم. اإلسالم هو الدين العالمي، والقرآن كتاب سماوي، 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث للناس كافة. قال 

تعالى: “وما أرسلنك إال رحمة للعاملين”، ويقول: “تبارك الذي 

نزل الفرقان ليكون للعاليمن نذيرا”. هذا الدين أتى لهداية 

العالم.

وأضاف قائال: مقارنة األوضاع الراهنة مع العقود املاضية، 

تدل على أننا تطورنا في العالم. ولوألقينا نظرة إلى العالم 

سنوات،  قبل  خالية  كانت  املساجد  أن  نجد  اإلسالمي، 

واليوم نشاهدها ممتلئة بالشباب.

وأكد الشيخ هاشمي قائال: اعترف األعداء أن اإلسالم أكثر 

األديان انتشارا في أوروبا؛ ومن ناحية قد تفككت األسرة في 
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الغرب بسبب الخالعة واملفاسد األخالقية، ما جعلت أوروبا 

عرضة لإلنهيار، وسوف يهرم النسيج السكاني في الغرب، 

فال ينبغي للمسلمين أن يصيبهم اليأس والقنوط، وعليهم أن 

يتيقنوا أن املستقبل لهم.

العالمه محمد يوسف حسين فور: اإليمان واألعمال 

الصالحة من أهم النعم اإللهية

أشار العالمة “محمد يوسف حسين فور” مدير معهد “عين 

العلوم” في “غشت” واألمين العام ملنظمة اتحاد املدارس 

الدينية ألهل السنة في محافظة “سيستان وبلوشستان”، 

إلى أهمية النعم األلهية، قائال: النعم اإللهية مادية كانت أو 

معنوية، كثيرة ومختلفة. إن هللا تعالى مّن على العباد جميعا 

بهذه النعم. يعتقد املسلم أن الحياة األبدية أمامنا؛ والنعم 

الخالدة ترافق اإلنسان في الحياة الخالدة. هذه النعم اإللهية 

هي اإليمان واألعمال الصالحة”. اإليمان واألعمال الصالحة 

حصال ببركة البعثة. فبعثة األنبياء ونعمة اإليمان من النعم 

الهاّمة والعظيمة.

وأضاف الشيخ: إن هللا تعالى أكمل النعم املعنوية ببعثة 

النبي صلى هللا عليه وسلم، وأول ما أوحي إلى النبي صلى هللا 

عليه وسلم كان عن العلم حيث قال تعالى: “إقرأ”. قال تعالى: 

م بالقلم”، و”ن والقلم وما يسطرون”. هذه اآليات تدّل 
ّ
“عل

على أهّمية العلم. فالعلم نعمة عظيمة، وما نشاهدها هي 

آثار نعمة البعثة املحّمدية. على أهل العلم أن تكون أعمالهم 

خالصة، ووسيلة لترك املعا�سي والذنوب.

الشيخ املفتي محمد قاسم القاسمي: إن هللا تعالى اختار 

الصحابة لنصرة الرسول الكريم

ألقى فضيلة الشيخ محمد قاسم القاسمي، أستاذ الحديث 

ورئيس داراالفتاء التابعة لجامعة دارالعلوم، في الجلسة التي 

أقيمت مساء السبت لهذه الدورة، كلمة أشار فيها إلى ضرورة 

االستماع إلى مواعظ وتوجيهات العلماء وإلى املكانة السامية 

للعلماء، قائال: الذين اختارهم هللا تعالى ناصرين لرسوله 

بصحبة  تشرف  والذي  واألصحاب.  الصحابة  يسّمون 

ى به في 
ّ
الرسول فاز بأعظم مكانة بعد النبوة. هذا اللقب تحل

التاريخ من تشّرفوا بلقاء الرسول الكريم.

وأضاف أستاذ الحديث في جامعة دارالعلوم زاهدان، قائال: 
مّجد هللا تعالى الصحابة ر�سي هللا عنه في آية “والسابقون 

األّولون من املهاجرين واألنصار”، وهم الذين تركوا بالدهم 

وبيوتهم ليعّم دين هللا تعالى األرض. قال هللا تعالى في وصفهم: 

“ولكن هللا حّبب إليكم اإليمان”. ما أجمل وأكثر نورا ذلك 

القلب الذي يثني هللا عليه، ويكّره إليه هذه األشياء الثالث؛ 

الكفر، والنفاق، والفسوق.

وأشار رئيس تحرير مجلة “نداء اإلسالم” إلى بعض خصائص 

الصحابة ر�سي هللا عنهم قائال: قلوب الصحابة كانت طاهرة، 

وعلومهم راسخة. كانوا أبعد عباد هللا عن التكلفات. إن 

هللا اختارهم بفضله لصحبة رسوله. الصحابة لم يكونوا 

يتأثرون ب�سيء من أحوال الدنيا واملاديات، وكانوا يقولون: 

إن هللا معنا.

وأشار املفتي محمد قاسم إلى عقيدة أهل السنة قائال: أهل 
السنة ال يعتقدون العصمة في الصحابة، لكنهم يعتقدون 

أنهم مغفورون لهم من عند هللا. يقول سيدنا علي ر�سي 

هللا عنه وهو يصف صحابة رسول هللا: لقد رأيت أصحاب 

محمد -صلى هللا عليه وسلم- فما أرى اليوم شيئا يشبههم. 

كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب 
املعزى قد باتوا هلل سجدا وقياما يتلون كتاب هللا ويراوحون 

بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا هللا مادوا كما 

تميد الشجر في يوم الريح فهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم.
وأشار الشيخ محمد قاسم إلى بعض ميزات صحابة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قائال: عالقة الصحابة بالقرآن 

كانت قوية جدا. فكانوا يقومون الليالي ويتلون كتاب هللا، 

ويتدبرون في القرآن، ويعملون عليه. من خصائصهم أنهم 

كانوا يحبون هللا ورسوله ويطيعونهما. يجاهدون في سبيل 

هللا وال يخافون لومة الئم.

الشيخ حسن األميني: االتحاد ينبغي أن يكون على محور 

التوحيد

تحدث الشيخ “حسن األميني” قا�سي التمييز الشرعي في 

أهمية  إلى  كلمته  في  وأشار  املغرب،  بعد صالة  كردستان 

الوحدة قائال: اإلسالم دين الفطرة؛ قال تعالى: “ذلك الدين 

وا 
ّ
ويحل بالدين،  أنفسهم  يغذوا  أن  البشر  على  القيم”. 

مشكالتهم.

وأضاف مدير معهد “اإلمام بخاري” الديني في سنندج قائال: 

خاطب القرآن الكريم الصحابة والرسول بقوله “وال تكونوا 
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من املشركين”. يجب أن تكون الوحدة حول محور التوحيد. 

من مظاهر الطائفية هي الشرك، واألديان السابقة ابتليت 

بهذه املصيبة، واآلن مع األسف أصاب هذا املرض بعض 

املسلمين.

وتابع فضيلته قائال: الوحدة حاجة املسلمين في عصرنا. 
علينا أن نتحد بغض النظر عن األحزاب واملذاهب، ويكون 

أساس وحدتنا التوحيد. الفرقة من مظاهر الشرك. شرك 

املسلمين هي الطائفية املوجودة. في زمن الصحابة لم يكن 

الشرك لكن حدثت الفرقة، والفرقة ال زالت موجودة بين 

املسلمين.

متفرقين  نعيش  ملاذا  نتحد؟  ال  ملاذا  فضيلته:  وأضاف 

متشتتين؟ ملاذا ال يتحمل بعضنا بعضا؟ نحن أهل السنة 

ال نكفر أحدا؟ أتباع املذاهب األربعة كلهم من املسلمين، 

يؤمنون بالقرآن والسنة؛ فال ينبغي الفرقة والطائفية.

فضيلة الشيخ عبد الحميد: أهل السنة في إيران 

يخدمون وطنهم مخلصين إذا أعطوا فرصة

وصف فضيلة الشيخ عبد الحميد، خطيب أهل السنة في 

مدينة زاهدان، في االجتماع الرابع والعشرين لحفلة تكريم 

خريجي جامعة دار العلوم زاهدان، “أهل السنة في إيران” 

بعيدين عن التطرف، قائال: أهل السنة في إيران، وهم أقوام 

مختلفة، بعيدون عن التطرف والعنف والتكفير. نحن ندين 

أي نوع من العنف والتطرف والتكفير.

وأضاف فضيلته قائال: أهل السنة في إيران ليسوا أهل الفتن. 

نحن نحب ديننا ووطننا. نحن نرجح النظام الديني على كافة 

األنظمة، وال توجد بين أهل السنة نزاعات انفصالية من 

كردستان إلى بلوشستان.

وتابع فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال: أهل السنة في إيران، 

في  ولهم مشاركة جيدة  الوطني،  واألمن  الوحدة  يطلبون 

األمن. نحن نفكر في الوحدة، وهذه الفكرة ليست سياسية، 

بل نعتقد بها؛ ألن القرآن الكريم أمرنا بالوحدة. ليست لنا 

خصومة مع طائفة أو فرقة من الفرق، ونريد التفاوض 

والعيش السلمي. نحن نحترم من يحترم بالدنا وال يتعرض 

لبالدنا بالسوء.

واستطرد مدير جامعة دارالعلوم زاهدان مشيرا إلى مطالب 

أهل السنة من املسؤولين، قائال: رجاء أهل السنة أن تعطى 

حقوقهم كاملة. أهل السنة يحبون أن تتم مشاركتهم في 

القوات املسلحة، ويدافعوا عن سيادة أراضيهم. نريد أن 

نكون مشاركين في إعمار البالد، ونشارك في حل املشكالت 

في  منا  املؤهلين  توظيف  يتم  وأن  والخارجية،  الداخلية 

املناصب العامة في البالد.

وتابع عضو املجلس األعلى لرابطة العالم اإلسالمي، قائال: 

مطلبنا أن نعتبر مواطنين لهذه البالد. نحن نتمنى السعادة 

البالد،  لهذه  للبالد اإلسالمية واملسلمين. نحن مواطنون 

ونريد إعمار هذه البالدوأمنها وعزتها ووحدتها. نريد املزيد من 

االهتمام بالحقوق والحرية املذهبية، ونرجو أن يكون أهل 

السنة لديهم الحرية في املدن الكبرى ليقيموا الصالة بحرية 

موا أوالدهم.
ّ
ويعل

وأضاف فضيلته قائال: نرجو من املسؤولين أن يتصدوا ملن 

يفرضون آرائهم الشخصية على أهل السنة، وأن يكون لنا 

مساجد في املدن الكبرى مثل طهران، وأن تعطى لنا الحرية 

بإقامة الصالة في املصليات مالم نملك مسجدا في طهران.

بأمور  االهتمام  املسئولين  السنة  أهل  خطيب  وطالب 
املهاجرين األفغان، قائال: للمهاجرين األفغان علينا حقوق 

إنسانية وإسالمية. فوصيتي للمسئولين والناس كافة أن ال 

يصدر منا ظلم أو إجحاف بحق اإلخوة األفغان، ويتمكن 

بتربية  ويقوموا  الدينية  طقوسهم  ممارسة  من  األفغان 

الجوار  وحقوق  إسالمية  علينا حقوق  لألفغان  أوالدهم. 

بجانب الحقوق اإلنسانية.

على الدول اإلسالمية أن تشكل حكومات شاملة بدل 

الحروب:

وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد، على ضرورة “الحوار” لحل 

األزمات الراهنة في العالم اإلسالمي قائال: حل األزمة في البالد 

اإلسالمية التي تواجه األزمات مثل اليمن، وسوريا، والعراق 

وسائر البالد اإلسالمية، ليس في الحروب، نعتقد أن الحرب 

تزيد من تدهور األوضاع وزيادة الفتن، وتكون سببا لظهور 

جماعات جديدة أكثر تطرفا من ذي قبل.

وتابع فضيلته قائال: على الدول اإلسالمية التي تعاني من 

األزمات، أن تتخلى عن هذه النزاعات البينية التي يحاول كل 

فريق أن يسيطر على مكان، ويشكلوا حكومات وطنية شاملة 

تقسم القدرة وتراعي حقوق األقليات لتحل مسائلها. لو تم 
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التوازن بين الدول، وروعيت مصالح الشعوب كلها، حلت 

املشكالت كلها. إذا قسمت القدرة تقسيما مخلصا، وليس 

من النفاق، تنتهي املشكالت. بإمكان البالد اإلسالمية أن 

تحدد مصيرها بإقامة انتخابات حرة، وأن تحل مشكالتها 

بمراعاة الحريات املشروعة وحقوق الشعوب.

سبب مشكالت املسلمين ابتعادهم عن القرآن السنة:

وقال فضيلة الشيخ عبد الحميد في قسم آخر من كلمته: 

األمة املسلمة يملك نعما كثيرة. إن هللا تعالى أورثنا كتابا ال 

مثيل له؛ القرآن كتاب يكّون من اإلنسان خليفة هلل ويقربه 

املسلمة ورثت  األمة  الفردوس.  إلى جنة  إلى هللا ويوصله 

تعاليم رائعة ملحمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ال يوجد 

في قادة العالم قائد مثل محمد صلى هللا عليه سلم. أعمال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وسلوكه، جوانب 

من التعليم والتربية.

وتابع فضيلته قائال: اإلسالم هو الدين اإللهي األخير الذي 

اإلسالمي،  الدين  كلها.  واألمكنة  لألزمنة  تعالى  هللا  أنزله 

وسلم-  عليه  -صلى هللا  محمد  وسيدنا  الكريم،  والقرآن 

نماذج ال مثيل لها. إن هللا تعالى أعطى لألمة املسلمة ثروة 

يفتخرون  الدنيا  أهل  كان  إن  األخرى.  األمم  منها  حرمت 

بفنونهم وصنائعهم ومادياتهم، وهي أمور إلى الزوال، لكن 

املسلمين يملكون ثروة عظيمة وخالدة مثل الدين اإلسالمي. 

هذا الدين يوصل اإلنسان إلى الطهارة والحياة الطيبة.
املسلمون  التزم  لو  قائال:  زاهدان  دارالعلوم  مدير  وتابع 

بتعاليم القرآن والسنة في حياتهم، أصبحوا قادة العالم 

األعزة. لكن من املؤسف أن األمة تواجه اختالفا وطائفية، 
وواجهت هزائم في امليادين املختلفة، واألجانب يتحكمون 

في مصائرهم. املسلمون واجهوا في البالد اإلسالمية إراقة 

الدماء وانتهاك الحرمات، وتعرضت كرامتهم وعزتهم للخطر، 

ويرجون ممن أحدثوا املشكالت لهم أن يحلوها.

القرآن  واعتبر فضيلة الشيخ عبد الحميد “االبتعاد عن 

والسنة” دليل كافة املشكالت قائال: دليل قلق املسلمين 

ابتعادهم عن القرآن والسنة. عندما ابتعد املسلمون عن 

عليه وسلم،  أسوتهم رسول هللا صلى هللا  اإلسالم وعن 

واجهوا مشكالت وقالقل في حياتهم. هذه املشكالت من نتائج 

سخط هللا تعالى وابتعاد املسلمين عن هللا عز وجل. علينا أن 

نجعل معامالتنا وتعايشنا وفقا للتعاليم اإلسالمية.

عند  ليس  قائال:  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  واستطرد 

املسلمين طريق للنجاة إال التوبة والعودة إلى هللا والعمل على 

الشريعة. مع األسف يتقاصر املسلمون اليوم في أداء الصالة 

وتأدية الزكاة، والعمل على الدين؛ مع أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وأهل البيت والصحابة ضحوا ألجل الدين، وإن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تضرع وجاهد ألجل إصالح 

ومخالفة  والذنوب  باملعا�سي  اليوم  املسلمين  لكن  األمة. 

تعاليم الشريعة يؤذون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وأضاف خطيب أهل السنة قائال: مع األسف ضعف العمل 

في حياتنا. استهدف األعداء دين املسلمين  على الشريعة 

إنهم  والشبكات.  الفضائية  القنوات  خالل  من  وديانتهم 

يريدون أن ينشروا ثقافتهم املاجنة بين املسلمين.

وتابع فضيلته قائال: الهدف األصلي من هجوم األعداء على 

البالد اإلسالمية هو حرف الصحوة اإلسالمية من مسارها. 

إن أعداء اإلسالم يتابعون من خالل دعاية “حرية املرأة” 

أهدافهم الخاصة. علينا جميعا أن نصحوا وننفذ تعاليم 

الشريعة في حياتنا، ونتخذ قرارات جادة، وال نعش لحظة 

واحدة مخالفا لكتاب هللا وسنة رسوله؛ ولنجعل مصالحنا 

ومنافعنا كلها في مسير اتباع القرآن والسنة النبوية. الحياة 

وفقا للشريعة تتبع لنا السعادة في الدارين ونعم الجنة.

وأكد مدير جامعة دارالعلوم على لزوم العودة إلى القرآن 

والسنة قائال: الطريق الوحيد ملشكالت العالم اإلسالمي 

هي العودة إلى القرآن والسنة والتوبة االجتماعية. على كافة 

طبقات املجتمع أن يتحركوا عاملين على الثقافة اإلسالمية، 

لتصلح األخالق واملعامالت وتراعى حقوق الناس في املجتمع. 

على املسلمين جميعا أن يستقروا في مسير العبادة والعبودية. 

اليوم رفعت الشعوب أصواتها لتسمعها الدول، لكن لو 

استمع الناس تعاليم الرب وعملوا عليها، لسمع أهل الدنيا 

كالمهم، ولّبوا مطالبهم.

جدير بالذكر أن 139 طالبا قد تخّرجوا من جامعة دار 

العلوم زاهدان في هذه السنة الدراسية وتم تكريمهم في 

هذه الحفلة، كما تخرجت 120 طالبة من مدرسة عائشة 

)التابعة لجامعة دار  للبنات  الصديقة –ر�سي هللا عنها- 

العلوم(، وكذلك تم تكريم ٤0 حافظا للقرآن الكريم، و٥ من 

الطلبة الذين حازوا الشهادة العالية في القراءة والتجويد.

من أنباء اجلامعة
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دراسة: النوم الكثير يقلل التحيز والعنصرية

النوم هو حالة طبيعية من االسترخاء، تقل 

خالله الحركات اإلرادية والشعور بما يحدث 

 
ً
فقدانا النوم  اعتبار  يمكن  وال  املحيط،  في 

 لحالة الوعي، وتعتقد األبحاث 
ً
للوعي، بل تغيرا

تنظيم  إلعادة  طبيعية  ظاهرة  النوم  أن 

نشاط الدماغ والفعاليات الحيوية األخرى في 

الكائنات الحية.

واتضح أن العلماء يمكنهم معالجة التحيزات 

جامعة  أجرت  حيث  النوم،  أثناء  الالواعية 

"نورث وسترن" األمريكية تدريبات على "مناهضة التحيز"، 

تضمنت اقتران صور أوجه أشخاص بكلمات تكسر الصور 

النمطية للتحيز الجن�سي والعنصرية، فقد تم اقتران صور 

النساء بكلمات مثل "العلم"، واقتران أوجه أشخاص سود 

اللون بكلمات مثل "إشراق الشمس".

لتحفيز  مصممة  معينة  صوت  مقاطع  العلماء  ل 
ّ
وشغ

في  املشاركين  نوم  أثناء  والعنصرية  التحيز  الذاكرة ضد 

الدراسة ملدة 09 دقيقة، فوجدت النتائج أن املشاركين 

– بعد االستيقاظ من النوم، وبعد أسبوع من التدريب 

 تجاه النساء والسود.
ً
املستمر – أصبحوا أقل تحيزا

"إندبندنت"  لصحيفة  التابع   ،"001 "آي  موقع  واعتبر 

ستكون  النتائج  أن  العربية"،  "مصر  بحسب  البريطانية 

أصحاب  لدى  الالواعية  التحيزات  ملعالجة   
ً
جدا مفيدة 

السلطة مثل القضاة وصانعي القرارات.

 
ً
ومع ذلك، رأى املوقع أن نتائج الدراسة قد تحمل أيضا

 مثلما يفعل اإلعالن الالشعوري 
ً
انعكاسات أخالقية، تماما

وغسيل املخ.

ً
 الصحة العاملية: اإلنترنت والسيلفي مرض نف�ضي قريبا

ينوي خبراء منظمة الصحة العاملية، وضع إدمان اإلنترنت 

و"السيلفي" على قائمة األمراض النفسية.

وأوضح كبير خبراء األمراض النفسية في موسكو الطبيب 

بوريس تسيجانكوف، أن الخبراء يعملون اآلن على إعداد 

قائمة التصنيف الدولي لألمراض النفسية التي سيضاف 

إليها اإلدمان على التقاط صور "السيلفي"، وعلى استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي.

وقال موقع "٤2m": إنه في حال إدراج هذه األشكال من 

عالجها  فيمكن  الرسمية،  التصنيف  قائمة  في  اإلدمان 

بواسطة األدوية الخاصة بطب األمراض النفسية.

ولفت تسيجانكوف إلى أن اإلدمان على اإلنترنت، ال يدخل حتى 

اآلن في قائمة تصنيف األمراض النفسية، لذلك يصعب على 

أطباء األمراض النفسية بموسكو تشخيصه وعالجه.
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تعيين "قطة" بمنصب مديرة لالتصاالت

مجال  في  ناشئة  رومانية  شركة  أقدمت 

التكنولوجيا واإلنترنت على تعيين قطة في 

عملية  ضمن  االتصاالت  مديرة  منصب 

تعيين صارمة استغرقت بضعة شهور الختيار 

أفضل "مديرة" لتشغل وظيفة تقدم إليها 

أكثر من 700 سيرة ذاتية لـ"قطط".

Catbox." الرومانية  الشركة  اختيار  ووقع 

ro" املتخصصة في بيع هدايا على اإلنترنت، 

على قطة "سكوتش فولد" عمرها 9 شهور 

 
ً
تسمى "بوس"، براتب شهري قدره 22٥ دوالرا

، يذهب ربعه لشراء حاجة القطة من الطعام، 
ً
 شهريا

ً
أمريكيا

 ملا ذكرته "الديلي ميل" 
ً
والباقي يحصل عليه مالكها، وفقا

اللندنية.

ويبدو أن الشركة تسعى من خالل هذا العمل غير الطبيعي 

وغير املعتاد إلى الشهرة وعمل مقاطع فيديو ترويجية للشركة.

إلى  يؤدي  الجامعة  من  التخرج  قبل  الزواج 

السمنة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الشباب الذين 

تزوجوا قبل التخرج يصبحون عرضة الكتساب 

الوزن الزائد.

"أسكمن"،  موقع  حسب  بالدراسة،  قامت 

"ميتشيجان"  جامعة  في  الخبراء  من  مجموعة 

تزوجوا  الذين  الشباب  أن  وأثبتت  األمريكية، 

قبل التخرج أصبحوا عرضة بنسبة 06% أو أكثر 

الكتساب الوزن الزائد، مقارنة بالذين تزوجوا 

بعد التخرج.

وقد شملت الدراسة ٤1 ألف شخص، وبينت نتائجها أن 

٥2% من الذين تزوجوا وهم في مرحلة الدراسة يعانون من 

السمنة املفرطة، مقارنة بـ71% فقط من الذين تزوجوا بعد 

الحصول على الشهادة الجامعية.

وبحسب الدراسة، فإن البالغين الذين لم يكملوا شهادتهم 

الجامعية يكون وضعهم املادي أقل مقارنة بمن حصلوا 

على شهادات جامعية، لذا يقل إنفاقهم على األمور املتعلقة 

بالصحة، كاالشتراكات في النوادي الرياضية واألكل الصحي.

باإلضافة إلى ذلك، أكد الباحثون أن الزواج بشكل عام 

يساهم في زيادة الوزن، خاصة في املرحلة األولى منه، إذ 

يزيد املتزوج من ٥ - 7 كيلوجرامات من وزنه، مع احتمال 

.
ً
تضاعف هذه النسبة سنويا

ينابيع املعرفة
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* مجزرة »مستونك« فی باكستان *

إقليم  شهد  ،شعبان،1٤36،   10 الجمعة  مساء 

السنوات  خالل  مجزرة  أسوء  باكستان،  "بلوشستان" 

"البشتون"   من  مسافرا  عشرين  من  أكثر  قتل  األخيرة. 

كانوا في طريقهم إلى كرات�سي.. جريمتهم أنهم لم يكونوا من 

البلوش!!!

 تبنت مسئولية هذه املجزرة، جماعة مجهولة تّدعي أنها 

جيش قومي يسعى لتحرير"بلوشستان"..

سواء ارتكبت هذه الجماعة  الجريمة بإشارة من جهات 

مخابراتية إقليمية أو دولية،  أو ارتكبتها تلبية للهتافات  

تطلب  مستنكرة  وجريمة  بشعة  تبقى  املجزرة  القومية، 

من كافة الجهات السياسية والدينية في بلوشستان إتخاذ 

خطوات رادعة التنحصر في اإلدانات واالستنكارات..

فاملجزرة تعود تبعاتها السيئة إلى هذين الشعبين العظيمين 

الذين عاشا قرونا متتالية جنبا إلى جنب، إخوانا، بعضهم 

أولياء بعض، يوحدهما اإلسالم، وتجمهما عادات وتقاليد 

مشتركة ومصاهرات وعالقات أخوة وقرابة..

في  املجزرة  هذه  البلوشية  القومية  الحركات  أدانت 

الظاهر..

يحرروا  لم  الذين  أن  نعرف  أن  علينا  يجب  الذي  لكن 

أنفسهم من وثن يعبدونه باسم القومية في بلوشستان لن 

يحرروا شبرا واحدا من هذه البالد..

 و أن الوثنية القومية هي الباعث األسا�سي لكل هذه الدماء 

الزكية بين "البلوش" و"البشتون" في "بلوشستان" قديما 

عرقية  بين  تفرق  دائما  القومية  الرأيات  فإن  وحديثا،  

البشتون املسلم والبلوش املسلم، بعد ما وحدهما اإلسالم 

الدين  هذا  عن  املنبعثة  والتقاليد  اإلسالمية  الثقافة  و 

العظيم..

يبدو أن القومية هي النقطة الوحيدة التي وجدها أعداء 

هذين الشعبين حاليا ليستغلوها في  إثارة حروب قومية 

عمياء ليصطادوا من املاء العكر..

ياليت قومي يعلمون...

 *لو كان منسوبا إلی أعداء اإلمريکان*

تداول تسجيل مصور في مواقع التواصل االجتماعي يظهر 
بعض العناصر من عمالء اإلمريكان وهم يقومون بحرق 

مواطن سني عراقي بعد ربط يديه ورجليه وإنزاله من سطح 

أحد املنازل إلى موقد تشتعل فيه النار...

 أبشع صورة حرق إنسان يمكن أن تتصورها!!!!

فلو كان التسجيل منسوبا إلى حركة من أعداء اإلمريكان، 

لظهرت قبل كل شيئ فتاوى مشايخ السلطان على تحريمها، 

ثم تلتها بيانات املنظمات اإلسالمية التي تندد وتبالغ، ثم 

تبعتها إدانات الوكاالت التابعة لألنظمة الفاسدة، وتأففات 

وعلمائنا  عامتنا  من  واملتأثرين  املخدوعين  وتأسفات 

املعادية  القنوات  هذه  تبثها  التي  واألباطيل  باألكاذيب 

لإلسالم.. 

السنة،  أهل  على  الحاقدة  �سي"  بي  قيامة"بي  ولقامت 

ولزادت" العربية من عندها زيادات وتحريفات، وأعادت 

بثها وتناولتها بالنقاش ملرات ومرات..

لكن املحرقين هذه املرة ليسوا جنود تنظيم الدولة املعادي 

 سعادت)عبيد اللهي(

الرأي

مجزرة »مستونك« فی باكستان

لو كان منسوبا إلی أعداء اإلمريکان

جامعات الجهل
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لإلمريكان، بل جنود الحكومة العميلة لإلمريكان في العراق، 

واملحرق ليس طيارا أطاع طاغوتا ليقصف أبرياء، بل مواطن 

يستسلموا  لم  طائفته  من  أشخاصا  أن  جريمته  مسكين 

لإلمريكان و عمالئهم..

في  وعمالئهم  هم  يدعونها  التي  وإلنسانيتهم  لهم  فسحقا   

العالم اإلسالمي...

*جامعات الجهل*

مدارسنا  رشيد"  برويز   " الباكستاني  وزيراإلعالم  وصف 

الدينية بـ"جامعات الجهل" أو "مراكز الجهالة". 

في الحقيقة هذا الوزير وغيره مّمن يسعون ضّد مدارسنا 

 دمًى بين أصابع أسيادهم في "واشنطن" أو "لندن"، 
ّ

ليسوا إال

يحركونهم متى شاؤوا، ويثيرونهم متى أرادوا. 

يعلم أعداء هذه األّمة جّيدا أن جامعاتنا اإلسالمية هي مراكز 

العلم والصحوة، ففيها تدرس األخالق والتزكية، و يدرس 

اإلسالم ذلك الدين الخالد الجامع واملنهج املتكامل لحياة 

البشرالذي وضع حدودا لكل شيئ وحقوقا لكل ذي كبد، 

ويدرس فيها التراث العلمي الحضاري لهذا الدين العظيم...

ويعلمون أيضا أّن من جامعاتنا انطلق انهيار اإلمبراطورية 

السدود  وأّنها  ثانيا،  الشيوعية  زوال  و  أّوال،  البريطانية 

والقالع املنيعة تجاه طموحات الواليات املتحدة وتوّسعاتها 

اإلمبريالية حاليا.

مدارس وجامعات هذا تاريخها، وذلك منهجها اليجد فيها 

موضعا للجهل والجهالة إال سفيه أو أحمق...

ثابتة،  ة، 
ّ
مستقل باقية،  الجامعات  هذه  نرى  هذا  ألجل 

متمّددة في عقر ديار الشرك والكفر بإذن هللا تعالى رغم ما 

يبذل من املساعي والجهود في تخريبها وتشويه سمعتها...

لكن إذا كانت هناك "جامعات الجهل" كما يّدعي"برويز"، 

ش 
ّ

وتعش واإللحاد،  الضالل  منها   نشأ  التي  تلك  فهي 

طغاة  منها  تخّرج  والتي  والفساد،  والفجور  الفسق  فيها 
منافقون  رؤساء  منها  تخّرج  والتي  الشام"،  "طاغية  مثل 
ابون، و وزراء كاذبون، وعمالء خائنون لدينهم، بائعون 

ّ
كذ

ألوطانهم وأعراضهم. وتلك التي ترعرع فيها الفّجار والفّساق 

يشهد  لم  وسارقون  لصوص  فيها  وتخّصص  واملفسدون، 

التاريخ البشري أمثالهم، وال أشباههم...

و ليست جامعاتنا التي يدرس فيها القرآن والسنة...

فضيلة الشيخ عبد احلميد يدين 
اهلجوم على )القديح(  يف السعودية

في  السنة  أهل  الحميد، خطيب  الشيخ عبد  أدان فضيلة 

مدينة زاهدان ورئيس منظمة اتحاد املدارس الدينية ألهل 

له،  بيان  في  وبلوشستان،  سيستان  محافظة  في  السنة 

الهجوم اإلرهابي على مسجد اإلمام علي في مدينة “القديح” في 

القطيف شرق السعودية.

هذا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة 3 شعبان أوقع جرحى و 

قتلى في صفوف املصلين.

ورد في بيان الشيخ عبد الحميد: “املتطرفون الذين يرون 

مصالحهم في إثارة الحروب والطائفية بين املذاهب اإلسالمية، 

طالت أيديهم هذه املرة مسجدا للشيعة في السعودية، مع 

أن استهداف األماكن املذهبية ال يوجد له مبرر، ال شرعا وال 

عرفا. ألجل هذا أدين هذا الهجوم بشدة.

مساء  نقشبندي”،  محمد  “فتحي  الشيخ  سراح  أطلق 

الخميس 2٥ رجب 1٤36 مقابل كفالة مالية قيمتها ٥ 

مليارد تومان )ما يعادل مليون ونصف ميليون دوالر(.

جدير بالذكر أن “فتحي محمد نقشبندي”، خطيب أهل 

السنة في مدينة “راسك” في جنوب محافظة “سيستان 

املحافظة،  في  السنة  علماء  كبار  وأحد  وبلوشستان” 

ألقي القبض عليه في 16 جمادى األولى 1٤36، وأطلق 

سراحه بعد 38 شهرا أمضاه في السجن املركزي في مدينة 

“زاهدان”.

إطالق سراح الشيخ “فتحي 
حممد نقشبندي”

أهل السنة يف إيران
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